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Woord vooraf

Ongeveer vijfentwintig jaar geleden heb ik een reeks colleges gegeven over
de Bijbelse epen vanaf Vondel's Joannes de Boetgezant tot en met Hoogvliet's
Abraham de Aartsvader. Die co lleges zijn het begin geweest van een steeds
toenemende belangstelling mijnerzijds voor dat meest verwaarloosde stiefkind
van onze literatuur-historie: het Nederlandse epos in de periode tussen de opkomst van de Renaissance en de doorbraak van de Romantiek. Op haar beurt
leidde die belangstelling tot het plan een geschiedenis van dit epos te schrijven,
waarin zijn ontwikkelingsgang en diverse verschijningsvormen werden vastgelegd en zo goed mogelijk verklaard.
Het heeft lang geduurd, eer dit plan tot een begin van uitvoering is gekomen.
In de jaren van mijn ambtelijke werkzaamheid heb ik er nooit tijd voor kunnen
vinden. Er waren steeds weer andere projecten die in verband met mijn onderwijstaak voorrang dienden te hebben, zodat de geschiedenis van het epos naar
een onbepaalde toekomst verschoven werd. Het enige wat ik kon doen, was
voortgaan met het verzamelen van materiaal, voor zover ik daarmee min of
meer toevallig in aanraking kwam.
Eerst met het ingaan van mijn emeritaat op 1 januari 1969 werd dit anders.
Toen kreeg ik gelegenheid al mijn aandacht en energie op de volvoering van
mijn oude plan te concentreren. Na zes jaar ben ik nu zo ver, dat het eerste
deel van mijn studie het licht kan zien. Het bevat de noodzakelijke Prolegomena en de geschiedenis van het Nederlandse epos van 1550 tot 1700. Dat is
een min of meer afgeronde periode, die ik gekarakteriseerd heb als Opkomend
tij. Daarop moeten nog twee andere perioden volgen: Hoogwater (1700-1780)
en Eb en vervloeiing (1780-1850). Ik heb echter met de publikatie van het
eerste deel niet gewacht tot ook het vervolg gereed zou zijn, omdat dit nog
ettelijke jaren zal duren en ik wilde voorkomen dat inmiddels het begin van
mijn studie verouderd zou raken.
In de zes jaren, dat ik aan dit boek heb gewerkt, heb ik van velerlei zijde
steun ondervonden. Daartoe reken ik niet in de laatste plaats de stimulerende
belangstelling van vrienden en vakgenoten in zijn geleidelijke groei. Ik stel er
dan ook prijs op, hier mijn dank uit te spreken voor het „vriendelijke milieu"
dat zij op deze manier voor mijn werk hebben geschapen.
Maar ook in meer daadwerke lijke vorm heb ik herhaaldelijk bewijzen van
meeleven en meedenken ontvangen. Voor zover mogelijk heb ik bij de verwerking van aanwijzingen of suggesties, die mij werden toegezonden, steeds
de naam vermeld van degenen aan wie ik ze te danken had. Hier kan ik dus
volstaan met een woord van dank aan deze helpers in het algemeen. Ik hoop
dat het hun tot voldoening zal strekken in mijn boek de vrucht van hun medewerking terug te vinden.
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Ik betuig hier gaarne mijn oprechte dank voor deze steun, alsmede voor de
welwillendheid waarmede rekening werd gehouden met bijzondere omstandigheden.
Mijn uitgevers ben ik erkentelijk voor de zorg, die zij aan de uiterlijke vormgeving van mijn boek hebben willen besteden. Het was een rustgevende gedachte mijn „papiere-kint" bij hen in zo vertrouwde handen te weten.
Inmiddels ben ik met mijn tweede deel begonnen en zijn de eerste hoofdstukken daarvan geschreven. Wanneer alles naar wens gaat, verwacht ik aan
het begin van het volgende decennium mijn geschiedenis van het Nederlandse
epos tussen 1550 en 1850 voltooid te kunnen hebben. Op mijn leeftijd wordt
het maken van plannen echter van jaar tot jaar hachelijker. Het is dan ook
géén conventionele formule, als ik overeenkomstig de vermaning van de apostel
Jacobus de restrictie toevoeg: „Indien de Heer wil en ik leven zal".
W. A. P. Smit

Utrecht, 1 maart 1975
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AFDELING I

Prolegomena

HOOFDSTUK I

Inleiding en verantwoording

§ 1. „KALLIOPE IN DE NEDERLANDEN"

Oorspronkelijk stond mij als titel v an dit boek voor ogen: „Drie eeuwen
epos in de Nederlanden". Later heb ik die echter verworpen, omdat daaruit
niet voldoende zou zijn gebleken dat het in deze studie gaat om een heel bepááld soort epos: het Renaissancistische en klassicistische, zoals dit na 1550
ook in de Nederlanden naar het voorbeeld van de epen uit de Oudheid tot
ontwikkeling is gekomen. In de huidige titel komt dit naar mijn mening veel
de Muze van het
beter tot zijn recht. Enerzijds legt de naam Kalliope
een rechtstreekse verbinding met de Oudheid. Anderzijds laat de toeepos
voeging „in de Nederlanden" uitkomen dat de bewuste Muze hier niet in
eigen tijd en land werkzaam is, maar in een geheel andere situatie en een volkomen andere sfeer opnieuw tot activiteit is gekomen. Zó anders, dat ook zijzelf daardoor anders geworden is. Want hoe ondenkbaar het Renaissancistischklassicistische epos ook is zonder de voorgang van de klassieke epen en hoed.w.z. naar
zeer het naar de vorm daarbij tracht aan te sluiten, in wezen
vertoont het een eigen karakter. De voornaamste oorzaak daarde geest
van is de voortdurende confrontatie met het Christendom. Het „nieuwe" epos
ontstond en ontwikkelde zich in een tijd van felle religieuse tegenstellingen,
zowel intern (Reformatie tegenover Contrareformatie) als extern (Christenheid
tegenover Mohammedanisme en heidendom). Als gevolg daarvan was bij de
meeste auteurs het godsdienstig engagement sterk genoeg om zijn stempel te
drukken op hun theorieën en hun praktijk; degenen, bij wie dit niet of in mindere mate het geval was, zagen zich door de publieke opinie gedwongen althans binnen bepaalde grenzen te blijven. Wij zien dan ook dat het „nieuwe"
epos steeds meer een eigen problematiek ontwikkelt, eigen regels schept, en een
eigen weg gaat. Het groeit steeds verder van het epos der Oudheid weg, ondanks de hardnekkige en soms krampachtige pogingen de band met dat „oude"
epos althans formeel te handhaven.
§ 2.

DE BEWONDERING VOOR HET EPOS: T HEORIE

De bewondering voor het epos is een essentieel kenmerk van de literaire opvattingen tijdens Renaissance en Klassicisme. Het is niet overdreven te zeggen,
dat verwaarlozing of onderschatting van die bewondering tot een eenzijdigvertekend en dus onjuist beeld van de literatuur uit deze periode leidt.
Bij alle onderlinge polemiek in hun poëtica's blijken de theoretici het op
één punt vrijwel allen met elkaar eens te zijn: in de hiërarchie der genres
staan het epos en de tragedie bovenaan. Weliswaar raakt die eensgezindheid
weer zoek, wanneer het erom gaat vast te stellen wèlk van die twee genres
helemáál aan de top van de pyramide moet worden geplaatst, maar dit is een
twistpunt dat op de Oudheid teruggaat. In het laatste caput van zijn Poetica
3

stelde Aristoteles de tragedie boven het epos, maar in boek II en III van de
Nomoi had Plato het omgekeerde gedaan. Het kon niet anders, of deze controverse moest in de theoretische geschriften van Renaissance en Klassicisme
doorwerken. Des te opvallender is het daarom, dat het merendeel van de auteurs zich ondanks de grote autoriteit van Aristoteles toch aan de kant
van Plato schaart. Een belangrijke rol heeft daarbij het axioma gespeeld, dat
de mensheid geen groter dichters had voortgebracht dan Homerus en Vergilius,
wier werk dus als een onovertrefbaar hoogtepunt moest worden gezien. Op
andere factoren, die ertoe hebben bijgedragen, ga ik niet nader in. 1 In het
kader van deze studie hebben wij genoeg aan het feit. Ter illustratie van dit
laatste citeer ik hier de conclusie waartoe Vossius in 1647 komt (men lette op
de voorzichtige formulering die Aristoteles zoveel mogelijk ontziet) :
Daarom [ = vanwege de overeenkomsten en verschillen tussen de beide
genres] pleegt de vraag te worden gesteld, of de tragedie bovenaan staat
dan wel het epos. Aristoteles meende het eerste, Plato het tweede. Op
dit punt verdient de mening van de laatste de voorkeur, ook al wint de
tragedie het in sommige opzichten van het epos. 2
Dezelfde rangorde van waardering bepaalt Vondel's woordkeus, wanneer hij
op 9 september 1639 aan Hugo de Groot schrijft dat hij het werk aan zijn
epos over Constantijn de Grote heeft moeten opgeven en aan de treurspelen
vervallen is. 3

Als factor, die het prefereren van het epos boven de tragedie begunstigde,
heb ik zo even het feit genoemd dat Homerus en Vergilius algemeen als de
grootste dichters ter wereld werden beschouwd. Daarmee was echter nog niet
uitgemaakt, aan wie van beiden de allereerste plaats toekwam. Het spreekt
haast vanzelf, dat ook deze opengebleven vraag een uitvoerige discussie heeft
uitgelokt ditmaal een discussie die niet of nauwelijks in de Oudheid wortelt,
maar mede daarom met des te meer hevigheid door Humanisten en Renaissancisten werd gevoerd. Bij deze polemiek deden Homeristen en Maronisten
zo genoemd naar Vergilius' cognomen Maro niet voor elkaar onder in
spitsvondige argumentatie en in geleerde manipulatie van citaten uit gezaghebbende auteurs vanaf de Oudheid tot de eigen tijd.
Een samenvattend overzicht van de beide standpunten vinden wij bij Vondel. Toen deze in 1646 zijn proza-vertaling van de volledige Vergilius uitgaf,
een
deed hij daaraan onder het bescheiden opschrift Aen den Lezer
uitvoerige verhandeling over de dichter voorafgaan. 4 Eerst worden de voornaamste feiten uit Vergilius' leven meegedeeld, en vervolgens demonstreert
Vondel diens grootheid aan het feit dat vergelijking met Homerus niet alleen
voor de hand lag, maar zelfs tot een verwoede controverse aanleiding heeft
gegeven. In dat verband somt hij dan de argumenten van de Homeristen en
de tegen-argumenten van de Maronisten op. A. M. F. B. Geerts, die zich voor
1

Een korte, maar duidelijke samenvatting daarvan vindt men bij R. A. Sayce, The French

biblical epic in the seventeenth century (Oxford 1955), blz. 6-8.
G. J. Vossius, Poeticarum Institutionum libri tres (Amsterdam 1647), Lib. III, cap. 2,
§ 7. „Propterea quaeri solet, utrum tragoedia praestet, an epopoeia. Prius Aristoteli
placuit, alterum Platoni : cui hac parte potins subscribendum, utcunque in nonnullis
praestet tragoedia". — In het vervolg verwijs ik naar Vossius' boek met Inst. Poet.
3 J. F. M. Sterck, Vondel - brieven (Amsterdam-Sloterdijk 1935), blz. 95.
4 WB VI, blz. 45-62.
2

4

de Vondel-studie bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door de Humanistische
uitgaven en bronnen op te sporen waarvan Vondel bij zijn vertalingen, voorredenen en opdrachten gebruik heeft gemaakt, heeft aangetoond dat deze op
dit punt opvallend goed geïnformeerd is geweest. Voor de levensbeschrijving
van Vergilius en de opvatting van de Homeristen kan Geerts zonder veel moeite de bronnen aanwijzen, maar bij die van de Maronisten wordt dit minder
gemakkelijk. Ondanks de reeks citaten en parallellen, die hij ook hier geeft,
meent hij toch:
De weerlegging van de schrijvers, die Homeros de voorrang geven is tot
geen bronnen te herleiden. Vondel is door zijne verhandeling over Vergilius en Homeros zoo in beslag genomen dat hij beslist met zijn vriend
Vossius en anderen over deze kwestie heeft gepraat. Wat hij hier schrijft
komt waarschijnlijk vaak uit een dergelijke bron. 5
Ik citeer deze uitspraak van Geerts, omdat zij impliceert dat ook voor Vondel's Humanistische vrienden de kwestie belangrijk en actueel genoeg was om
erop in te gaan. Vossius zou zich een jaar later openlijk zij het weer met
enige voorzichtigheid
aan de kant van de Maronisten opstellen. 6
Wat Vondel zelf betreft: te zeggen dat hij door zijn verhandeling „in beslag
genomen" werd, doet tekort aan de werkelijkheid. Het was meer dan dat:
de controverse tussen Homeristen en Maronisten biologeerde hem. Wie het
tweede deel van Aen den Lezer een paar maal met de nodige aandacht leest,
gaat langzamerhand vermoeden hóéveel emotionaliteit er achter de statige
volzinnen van dit proza verborgen ligt, hóé volledig Vondel zich bij de controverse betrokken voelde, en hóézeer het verweer van de Maronisten tegen de
eenzijdige verheerlijking van Homerus 7 hem uit het hart gegrepen was. Geen
naar
wonder trouwens, als wij bedenken dat hij in 1646 Ilias en Odyssee
blijkbaar slechts opperalle waarschijnlijkheid uit de tweede of derde hands
vlakkig kende,° terwijl hij zich al een kwart eeuw intensief met Vergilius had
voor zichzelf en
bezig gehouden en diens werk met name de Aeneis
anderen als normatief had aanvaard. De verdediging van Vergilius is voor
hem tevens zelfverdediging!
Natuurlijk zegt Vondel niets over deze persoonlijke achtergrond. In de
slot-alinea kiest hij zelfs geen partij: „Homeer behoude zijn verdiende eere, en
5

6

A. M. F. B. Geerts, Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer, diss. Utrecht (Tongerloo 1932), blz. 105-119; het citaat op blz. 113.
Vossius, Inst. Poet., Lib. III, cap. 3, § 5. „Princeps verb epicorum [sc. Latinorum],
seculorum omnium consensu, est Virgilius. Qui & in multis Homero superior videtur,
Oixovo..íoc tamen vinci, aliquorum est judicium". = Maar de grootste van de
[Latijnse] epici is — daarover is men het de eeuwen door eens geweest — Virgilius.

In vele opzichten wordt deze zelfs als superieur aan Homerus beschouwd, voor wie
hij echter, naar sommiger oordeel, in compositie-vermogen onderdoet.
' Geerts, Vondel als classicus, blz. 69: „Toen in de 16e eeuw de werken van Homeros op
de Italiaansche markt verschenen en een plaats naast Vergilius' werken opeischten,
kwamen de bewonderaars van Vergilius in verzet. Het Hellenisme verkondigde slechts
de lof van Homeros. Het Latinisme verkondigde niet enkel Vergilius' roem, maar
trok tegen Homeros van leer".
' „Vondel heeft het nooit verder dan een zeer oppervlakkige kennis van het Grieksch
gebracht", concludeert Geerts ( Vondel als classicus, blz. 48); vgl. ook zijn opmerkingen over Vondel's vertalingen van Griekse treurspelen (blz. 44-47).
' Anders zouden er in zijn werk ongetwijfeld diepere sporen van die lectuur te vinden zijn.
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garanderen. Maar, nog afgezien van de enkele meesterwerken die eruit voortkwamen, er schuilt 66k iets ontroerends in deze toewijding, en iets indrukwekkends in deze volharding! Wie daarvoor geen oog heeft, miskent een belangrijk facet van de Renaissancistische en vooral! klassicistische geestesgesteldheid: de trouw aan een bijna mystiek beleefd literair ideaal.
§ 4.

IMITATIO EN RATIO IN HET EPOS

De regels voor het klassicistische epos zullen in een later hoofdstuk ter
sprake komen; zij zouden niet op hun plaats zijn in een algemene en globale
inleiding als deze. Maar wèl moet ik hier aandacht vragen voor twee verschijnselen, die zó karakteristiek voor het epos zijn dat wij ze als fundamenteel
mogen beschouwen. Voor een goed begrip van wat in de volgende paragraaf
aan de orde zal worden gesteld, is enig inzicht in de aard van deze verschijnselen onmisbaar. Het gaat om de navolging van voorgangers (imitatio) en om
het verstandelijke element (ratio) in het epos.
Imitatio

Over de imitatio als zodanig kan ik kort zijn. In de laatste decennia heeft
het begrip ook in de Nederlandse literatuur-historie erkenning gevonden. 18
Imitatie wordt niet meer beschouwd als een Renaissancistisch-klassicistische
vorm van plagiaat, maar terecht gezien als enerzijds een hulde aan de nagevolgde dichter en anderzijds een poging hem te evenaren of zelfs te overtreffen (aemulatio). In een vorige studie heb ik in dat verband gewezen op Vossius' verhandeling De imitatione (1647), waarin duidelijk wordt gesteld dat
het er de goede imitator niet om te doen is zijn voorbeeld slaafs te volgen,
maar te bereiken dat „wat wij ontlenen door zijn nieuwe voorkomen niet meer
als een ontlening wordt beschouwd, maar wordt erkend als het onze ". Als
grote voorbeeld van de goede imitator noemt Vossius Vergilius met zijn navolging van Homerus en van andere voorgangers. 19
Vergilius heeft voor zijn Aeneis aan Homerus vooral motieven ontleend.
Dat heeft voor het Renaissancistisch-klassicistische epos, dat zich geheel naar
zijn voorgang richtte, tot gevolg gehad dat ook dáárin de imitatie in de eerste
plaats motieven betreft. Alleen worden deze nu voor het overgrote deel
rechtstreeks of indirect aan de Aeneis ontleend. Ik noem er slechts enkele:
de rivaliteit tussen goden en/of godinnen, waarbij het lot van de held inzet is;
de storm die zijn vloot met ondergang bedreigt; het verhaal van diens voorafgegane avonturen gedurende een gastmaal; de liefdesgeschiedenis tijdens
het verblijf in het gastland; het bezoek aan de onderwereld; de voorzegging
van toekomstige gebeurtenissen (die voor de dichter en zijn lezers reeds historische werkelijkheid zijn).
Wat de praktijk van deze motief-ontleningen betreft, geef ik één sprekend
voorbeeld. In Aeneis vI, vs.238-264, wordt beschreven, hoe Mercurius op
Jupiter's bevel naar de aarde afdaalt om diens wil aan Aeneas kenbaar te maDaartoe is veel bijgedragen door J. D. P. Warners met zijn drieledig artikel Translatio,
imitatio, aemulatio in De Nieuwe Taalgids (resp. XLIX, 1956, blz. 289-295 ; L, 1957,
blz. 82-88; id., blz. 193-201). Voor de imitatio zie men het tweede artikel uit deze trits.
1 ° W. A. P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel II (Culemborg 19702 ), blz. 248-249.
18
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ken. Wij zien de bode van de goden zich gereedmaken voor de tocht: zijn
vleugelschoenen aantrekken en zijn staf in de hand nemen. Bij de afdaling
blijft hij een poos boven de Atlas zweven om zich te oriënteren. Vervolgens
schiet hij, als een vogel naar het water, in duikvlucht neer naar Carthago,
waar hij Aeneas bezig vindt met meebouwen aan Dido's nieuwe stad. Tasso
heeft zowel het motief als de uitwerking overgenomen, en daarvan de ouverture van zijn Gerusalemme liberata gemaakt. In Canto I,st.12, geeft God Zijn
boodschapper Gabriël opdracht naar de aarde af te dalen en Zijn wil kenbaar
te maken aan Godfried van Bouillon, die Hij als leider van de Christen-ridders
heeft uitverkoren. Evenals Mercurius maakt ook Gabriël zich reisvaardig:
hij hult zijn onzichtbaarheid in de gedaante van een Engel, zoals mensen die
kennen. Bij de afdaling blijft hij boven de Libanon een ogenblik op zijn vleugels hangen, om daarna neer te schieten naar de vlakte waar de Christenen
gelegerd zijn. Bij het opkomen van de zon verschijnt hij aan Godfried, terwijl
deze bezig is met zijn morgengebed (st.13-15). Op zijn beurt ontleent Vondel de zending van Gabriël weer aan Tasso, om er het begin van Joannes de
Boetgezant van te maken. In vs.109-124 van het Eerste Boek wordt Gabriël
door God gezonden naar de „rotsspelonck" bij de Jordaan, waar Johannes
de Doper leeft, om deze aan te zeggen dat hij met zijn prediking over de komst
van Jezus beginnen moet. Wij zijn er getuige van, hoe de aartsengel zich gereedmaakt „en ontvout, zoo schoon als fenixpennen, // Zijn vleugels, geschakeert van hemelsch blaeu, en gout, // En purper, in het licht daer zich de godtheit houdt" (vs.126b-128). Bij de afdaling blijft hij boven Jeruzalem ter oriëntering even „op zijn pennen hangen" (vs.142), om vervolgens „voor over" neer
te strijken „Op 's woestijniers spelonck: gelijck een adelaer ..." (vs.143). Evenals Godfried is ook Johannes in gebed en vrome meditatie verzonken, als
Gabriël hem verschijnt. 20
Zowel Tasso als Vondel zijn er ten volle in geslaagd te voldoen aan Vossius'
voorschrift, dat ontleningen zodanig dienen te worden verwerkt dat zij in hun
nieuwe vorm niet meer als ontleningen warden gevoeld, maar als eigen vinding
van de imitator; m.a.w. dat zij volledig geïntegreerd zijn in de nieuwe context.
Wie als argeloze lezer met de inzet van de Gerusalemme of de Joannes kennis
maakt, zal geen ogenblik vermoeden dat het motief van Gabriel's zending niet
eo ipso deel uitmaakt van de behandelde stof, maar teruggaat op Vergilius.
Overigens hebben de beide auteurs hun imitatio niet voor dergelijke argeloze
lezers bedoeld, maar voor de erudiete literatuur-kenners die er dadelijk de
bron in zouden herkennen en zowel de overeenkomsten als de verschillen met
het origineel proevend konden genieten. De verschillen waren misschien nog
het belangrijkst, want daarin en daardóór kon de imiterende dichter trachten
zijn voorbeeld te overtreffen. In ons voorbeeld ligt bij Tasso de aemulatio
vooral in de transpositie van een beroemde heidens-mythologische passage in
de sfeer van het Christendom: een kerstening waardoor het Vergiliaanse motief
niet alleen aan kracht en diepte won, maar tevens van louter fictie tot al2 ° WB IX, blz. 691-692. — Zie voor het motief van de hemelse boodschapper in het epos:
Thomas Greene, The descent from heaven, a study in epic continuity (New HavenLonden 1963). Ook het vóórkomen van dit motief in Vondel's Joannes de Boetgezant
wordt door Greene besproken (blz. 355-362). — Vgl. ook: Pater Maximilianus,
Vondelstudies (Terheijden 1968), blz. 3-88: „Vergilius en Joannes de Boetgezant", in
het bijzonder blz. 19-27.
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thans potentiële
realiteit werd. 21 Op dit punt kon Vondel in Joannes de
Boetgezant Tasso uiteraard slechts volgen; de aemulatio met zijn voorbeeld
moest iets anders betreffen. Als zodanig heeft Vondel gekozen: een nauwere
aansluiting bij de Vergiliaanse passage die Tasso's uitgangspunt was geweest.
In Aeneis iv wordt verteld dat Mercurius zich op de afdaling naar de aarde
voorbereidt door zijn vleugelschoenen (talaria) aan te binden. Tasso heeft
daarvoor geen direct aequivalent; hij vermeldt verderop wel Gabriël's „ali
bianche", maar niet in verband met de voorbereiding tot de tocht. Vondel
„herstelt" deze omissie door Gabriël zijn vleugels te doen ontvouwen, terwijl
deze bezig is zich gereed te maken voor zijn reis naar de aarde. Eerst daarna
vertrekt hij: „Reisvaerdigh in zijn viught verheft hy zich, en slaet // De pennen
tegens een . . ." (vs.132-133a). Nauwere aansluiting bij Vergilius realiseert
Vondel ook in de beschrijving van het neerschieten van de Godsgezant, na
de zweefvlucht ter oriëntering, naar zijn uiteindelijke doel. Vergilius gebruikt
hier het beeld van een neerduikende vogel. Tasso volstaat met te zeggen dat
Gabriël recht naar beneden vliegt (volo in giuso), maar in Joannes de Boetgezant vinden wij het beeld van de vogel terug, zij het dat de door Vergilius bedoelde duikeend er geworden is tot een dorstige adelaar die minder goed in de
context past (vs.143b-146).
De imitatio, al dan niet aemulerend, neemt in de klassicistische epen een
zo belangrijke plaats in dat zij dienst kan doen als criterium bij de onderlinge
vergelijking en evaluatie daarvan. De mate, waarin de integratie van ontleende
en nagevolgde motieven in het eigen werk gerealiseerd werd, is in sterke mate
mede-bepalend voor de waarde van dat werk. Wanneer die motieven corpora
aliena blijven, is de dichter ook naar de maatstaf van het klassicisme tekort geschoten.
Ratio
Het is duidelijk, dat aemulerende imitatio niet in de eerste plaats uit dichterlijke spontaneïteit en poëtisch gevoel voortkomt, al doen ook deze zich op
de achtergrond natuurlijk gelden. Daarvoor heeft zij te veel het karakter vart
een intellectueel spel. Primair is dan ook de rationele overweging: het kritisch
dóórdenken en vergelijken van verschillende mogelijkheden, het komen tot
een goed gemotiveerde en dus „verstandige" keuze, het logisch inpassen van
het resultaat in de eigen tekst. De ratio is bij dit alles niet ondergeschikt aan de

dichterlijke creativiteit, maar beheerst en leidt die, ongeveer zoals een ruiter
zijn volbloed. Zonder het paard zou er geen ruiter zijn, maar zonder diens
doelbewuste leiding zou de volbloed niet tot zijn grote prestaties komen.
In de vorige paragraaf hebben wij gezien dat voor het opzetten van een epos,
het vasthouden aan die opzet, en het hardnekkig voortgaan met de uitwerking,
Tillyard's "rigorous control and predetermination" onmisbare voorwaarden
zijn.22 Beide behoren tot het domein van de ratio, die dus ook op deze punten
een leidende en zelfs beslissende rol speelt.
Tillyard wijst nog op een ander rationeel element, dat aan het epos inhaerent
31 Hoe zwaar bij de aemulerende imitatio de verchristelijking woog, blijkt b.v. uit Vondel's
Aenden Gedichtlievenden Lezer vóór de Hierusalem verwoest van 1620. De conclusie
luidt : „zoo zietmen met een half oogh welcke stoffe van beyden meest weeght, en hoe
de Zonne des heyligen Geestes alle Heydensche sterren met haren glans uyt doet"
(WB II, blz. 95, reg. 258-260).
22 Zie boven, blz. 6.
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is. Het is onmogelijk, een dergelijk uitvoerig gedicht geheel uit spontane inspiratie te schrijven. De epos-dichter zal zich bij tijd en wijle voor de noodzaak
gesteld zien een bepaald gedeelte min of meer plichtmatig uit te werken, d.w.z.
niet zozeer uit innerlijke aandrift als wel omdat het in de totaliteit van zijn
conceptie niet kan worden gemist. Het achterwege laten van dergelijke „plichtmatige" fragmenten zou er onvermijdelijk toe leiden, dat de méér
en zelfs
geïnspireerde passages, bij gebrek aan de nodige samenhang en
de méést
aan achtergrond, hun functionaliteit binnen het geheel en daarmee hun eigenlijke zin goeddeels zouden verliezen.
Hier gaat het dus om méér dan alleen maar het lèiden van de dichterlijke
creativiteit; hier wordt die creativiteit door de ratio tot min of meer onvrijwillige medewerking gedwongen! Uiteraard komt dit de spont aneïteit van het
resultaat niet ten goede, en loopt de dichter gevaar met zijn forcering aan de
verkeerde kant van de grens tussen dichten en rijmen te belanden. Maar zo
merkt Tillyard op —:
... the very passages which the will has forced into harmony with the
more spontaneously composed ones are significant as declaring the value
of the quality to which they owe a large part of their being. 23
Ik onderschrijf dit volkomen. Hoe grater de dichter, hoe beter hij erin zal slagen de „rationele" passages van zijn epos op een poëtisch peil te houden dat
niet al te zeer onderdoet voor dat van de geïnspireerde gedeelten en als het
ware iets van hun glans reflecteert. De mate, waarin dit bereikt werd, kan
evenzeer als de integratie van geïmiteerde motieven, waarover wij zo juist
hebben gesproken als criterium gelden bij de evaluatie van een epos.
Uit het bovenstaande mag, dunkt mij, geconcludeerd worden dat een geslaagd epos alleen maar kan ontstaan bij nauwe samenwerking van dichterlijke
bezieling en ratio, waarbij de laatste niet minder onmisbaar is dan de eerste.
Wie dus bij de evaluatie van een epos a priori de rationele elementen als onpoëtisch afwijst, miskent daarmee niet alleen de wezenlijke structuur van dat
epos, maar ook het genre als zodanig. Hij scheidt wat onscheidbaar is, en
houdt zodoende hoogstens een aantal losse fragmenten of details ter bewondering over. Ook als in een bepaald geval zijn negatieve oordeel op andere gronden24 gerechtvaardigd zou blijken, verandert dit niets aan het feit dat zijn
uitgangspunt en zijn criterium principieel onjuist waren.
§ 5.

HET EPOS EN DE LITERATUUR-HISTORIE

Voor zover ik weet, komt aan Sayce de eer toe als eerste te hebben gewezen
op het verband tussen de vrij algemeen gangbare geringschatting voor het
klassicistische epos en de opkomst van de literatuur-historie in een tijd (eind
18de en 19de eeuw), die in het algemeen afwijzend tegenover het klassicisme
stond. Hij formuleert het als volgt:
" E. M. W. Tillyard, The English epic, blz. 10.
24 B.v. omdat de dichter van het betrokken epos er niet (voldoende) in geslaagd is de
imitaties tot „eigen werk" te maken, en/of omdat de „rationele" passages niet (voldoende) de glans van de meer geïnspireerde re fl ecteren en dus te duidelijk opvallen als
inzinkingen of dieptepunten.
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volgt: „Ik houde den Abraham des niet te min voor een zeer uitmuntend en
verdienstelijk werk, leerzaam van zaken en rijk in dichterlijke schoonheden;
maar het geheel, de aanleg, de houding des werks, is mij, naar den geest dier
tijden, te stijf" 34 .
In het laatste citaat verdient de tegenstelling, die De Vries maakt tussen de
„dichterlijke schoonheden" in de Abraham en „het geheel, de aanleg, de houding des werks", een ogenblik onze aandacht. Dit is namelijk een van de zeldzame keren, dat hij over „het geheel" van een epos spreekt. Evenals hier blijft
het dan echter steeds bij een algemene, vrij vage opmerking. Noch op de structuur van dat geheel, noch op de functionaliteit van bepaalde episoden of
„sieradiën van Heidenen ontleend" (d.w.z. geïmiteerde passages) gaat hij ergens in. Zijn evaluatie blijkt praktisch uitsluitend gegrond op de „dichterlijke
schoonheden"
versta: losse fragmenten die zijn bewondering hebben gewekt
en waaruit hij dan graag uitvoerig citeert
die hij in een epos aantreft. De
frequentie, waarin deze voorkomen, bepaalt voor hem uiteindelijk de waarde
van het geheel. Overigens was deze manier van evaluëren in De Vries' tijd zozeer de algemeen gangbare, dat wij ze hem niet kunnen verwijten zonder onbillijk te worden. Maar wèl mogen wij vaststellen dat die methode in het bijzoals wij in de
zonder bij de beoordeling van een epos funest is, omdat dit
vorige paragraaf hebben gezien
een organische eenheid vormt waarbij men
niet mag „scheiden wat onscheidbaar is". 35
De Vries' onjuiste instelling tegenover het epos blijkt ook uit het hierboven
gegeven citaat over „de menigte levensgeschiedenissen van heilige mannen".
Wat hij in „deze zoo genoemde Heldendichten" vooral afkeurt, is het ontbreken van „een levendig gevoel voor hetgeen goed, schoon en groot is". Op
zichzelf klinkt dit niet onaannemelijk, maar dat wordt het
althans als beoordelingsnorm voor het epos
wèl, wanneer wij nagaan wat De Vries hier
onder gevoel verstaat. Dat valt af te leiden uit de mateloze bewondering,
waarmee hij over De Geusen van Onno Zwier van Haren spreekt. Zonder
enige aarzeling stelt hij dit „dichtstuk" 36 ver boven alle door hem behandelde
epen. Met instemming citeert hij Bilderdijk's karakteristiek van dit werk als
„eene Verzameling of Samenstel van Vaderlandsche Lierzangen". Hij juicht
de minder epische en meer lyrische opzet van harte toe; dat daardoor de „zoo
gezegde kracht en verhevenheid" op de achtergrond raken, beschouwt hij niet
als een verlies. 37 Zijn bewondering verleidt hem zelfs tot een exclamatie als de
volgende:
... vereer O. Z. van Haren met mij, als den kenner en doorgronder der
schuilhoeken van het menschelijk hart, den schilderachtigen Dichter van
34 Proeve III, blz. 80-81. — Een soortgelijke tegenstrijdigheid treft ons in de bespreking
van Lucretia Wilhelmina van Merken's David. De Vries' bezwaren tegen „poëtische
levensbeschrijvingen" (= Bijbelse epen) moet hij „geheel op den David toepassen,
doch tevens verzekeren, dat geene Dichtstukken van dezen aard, [z]ijns oordeels, zoo
bevallig behandeld zijn, als de David" (Proeve IV, blz. 79).
3 5 Zie boven, blz. 11.
3 6 De Vries wil kennelijk in het midden laten of De Geusen als een epos kan worden beschouwd, en vermijdt hier daarom de term „heldendicht".
37 Proeve IV, blz. 32 en 47. „Verhevenheid" van stof en stijl gold bij de klassicisten als
éérste eis voor een epos; zie beneden, blz. 141-142. Het adiectief „zoo gezegde" is in
dit verband dan ook tekenend voor De Vries' opvattingen!
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huiselijke tafereelen, die het regte punt getroffen heeft, om ons op het
genoegelijkst te streelen en te roeren. Die bij zulke schilderingen koud
blijft, is voor geene poëtische verwarming vatbaar. 38
Het zou weinig moeite kosten het aantal kenmerkende uitspraken van De
Vries met betrekking tot het epos uit te breiden. Maar het bovenstaande is,
dunkt mij, voldoende voor het trekken van een conclusie.
Jeronimo de Vries is een typische vertegenwoordiger van de overgangstijd
tussen Klassicisme en Romantiek: de periode van Verlichting en Preromantiek
— in zijn geval vooral de laatste. Hij staat reeds zo ver van het klassicisme,
dat van werkelijk begrip (laat staan van bewondering) voor het klassicistische
epos in zijn Proeve niets te ontdekken valt. Als hij blijk geeft van enige waardering daarvoor, betreft deze slechts min of meer „gevoelige" onderdelen en
nooit het geheel. Wanneer wij zijn houding tegenover het epos toetsen aan het
citaat uit Sayce aan het begin van deze paragraaf, kunnen wij zeggen dat er
bij hem geen sprake is van "a decided hostility", maar wel van "a certain lack
of sympathy".
N. G. van Kampen

Hoe verdienstelijk en in zekere zin baanbrekend zijn werk ook was, de
Amsterdamse stadsklerk Jeronimo de Vries beoefende de geschiedenis van onze letterkunde tenslotte als amateur. Bij N. G. van Kampen hebben wij te
doen met een vakman: van 1815 tot 1829 lector in het Duits aan de Leidse
universiteit, en van 1829 tot zijn dood (1839) hoogleraar in de vaderlandse
geschiedenis en Nederlandse letterkunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Van zijn talloze publikaties is in ons verband van betekenis de Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden,
van
1821 tot 1826 te 's-Gravenhage in drie delen verschenen. Het typeert de omvangrijke belangstelling en kennis van de auteur, dat hij zich in deze studie
niet beperkt tot de literatuur-historie, maar tevens een overzicht wil geven
van de ontwikkeling der wetenschappen in de ruimste zin van het woord. 39
Alvorens na te gaan hoe Van Kampen in dit werk over de Nederlandse
epen uit de 18de eeuw denkt en oordeelt, dien ik echter te wijzen op een vroegere publikatie van zijn hand, waaruit blijkt dat hij met het Renaissancistischklassicistische epos uit West-Europa grondig vertrouwd was. Ik doel op een
verhandeling die door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en
Wetenschappen met goud bekroond was: Proeve eener beoordeelende vergelijking der vijf beroemdste heldendichten van tateren tijd, het Verloste Jeruzalem van Tasso, de Lusiade van Camoëns, het Verloren Paradijs van Milton,
de Henriade van Voltaire, en de Messias van Klopstock. Zoo met betrekking

38

39

Proeve IV, blz. 46. — In zijn enthousiasme geeft De Vries zoveel citaten uit De Geusen,
dat de bespreking van dit werk uitdijt tot 17 bladzijden (32-48).
In zijn bespreking van het „Vijfde tijdvak" (1713-1780) stelt hij, behalve de letterkunde,
ook aan de orde: Taalkunde; Geschiedenis; Griekse en Latijnse letterkunde; Oudheidkennis ; Poëzie in het Latijn; Oosterse taalkunde ; Godgeleerdheid ; Wijsbegeerte;
Rechtsgeleerdheid; Geneeskunde; Scheikunde; Heel- en Ontleedkunde; Dierkunde;
Kruidkunde; Wis- en Natuurkunde; Aardrijkskunde; Statistiek; Stedebeschrijving.
(Deel II, blz. 189-360).
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Het is tegen deze achtergrond van even onmiskenbare als tijdgebonden deskundigheid, dat wij Van Kampen's opmerkingen over de Nederlandse klassicistische epen moeten stellen om ze tot hun recht te doen komen.
In het algemeen komen zijn opvattingen nagenoeg overeen met die van
Jeronimo de Vries, naar wiens Proeve hij meermalen verwijst meestal met
instemming, maar ook wel eens met kritiek. Evenals zijn voorganger vat hij de
Bijbelse epen samen onder het hoofd „Dichterlijke Levensbeschrijvingen".
Anders dan deze legt hij echter tevens uit, waarom zo'n „levensbeschrijving"
geen goed epos kan zijn: biografische volledigheid sluit de eenheid van handeling, „dit groot vereischte van een Heldendicht", bij voorbaat uit. 44 Van
Kampen merkt dit op naar aanleiding van Hoogvliet's Abraham de Aartsvader,
waarvan hij overigens de epische opzet onderkent en waardeert: „Groot en
rijk is hetzelve, met behoorlijke Epische vrijheid behandeld", terwijl de dichter
„in zooverre de voorschriften van Horatius (heeft) gevolgd, van het leven
des Helds, niet van de geboorte af te beginnen". 45 Maar ook hier staat tegenover de lof de kritiek: de beroemde episode van de Hemelraad in Boek ii is
„volkomen mislukt"; de triomf van Abraham en Isaak aan het slot van Boek x
geeft blijk van „valsch vernuft" en „wansmaak"; de Boeken xi en xit zijn „weievenals De
nig meer dan berijmd proza". 46 Uiteindelijk stelt Van Kampen
Israëls Batilf egorsdienst van Dirk Smits dan ook boven de Abraham,
Vries
mede omdat „hier geene levensbeschrijving (was), maar eene daad: verleiding,
afval, straf; dus een Episch onderwerp". 47 Ook voor de David van Lucretia
Wilhelmina van Merken heeft hij veel waardering. Men mag dit werk niet
zoals De Vries deed tot de Bijbelse „levensbeschrijvingen" rekenen: „want
de Dichteres begint haar verhaal met David's verheffing tot Schoonzoon des
Konings, en eindigt het met zijne komst tot den troon: het bevat dus eene
daad, de vlugt van David voor Saul". Als het toch geen eigenlijk heldendicht
mag worden genoemd, dan komt dit door het ontbreken van het wonderbaarlijke „hetwelk een Heldendicht (in den zin der Ouden) tot een Heldendicht
maakt". Afgezien daarvan echter „heeft de David ongemeen vele verdiensten,
en is een onzer bevalligste Dichtstukken uit de achttiende eeuw". 48 Voor de
nutteloozer tusschenverhaal zal men moeijelijk in eenigen Heldendichter kunnen
vinden; deszelfs walgelijkheid wordt door niet één voordeel vergoed..." ( Verhandeling
blz. 258).
44 Bekn. Gesch. II, blz. 95. — In zijn Verhandeling (blz. 207-208) had Van Kampen dit als
volgt geformuleerd : „De Eenheid der Fabel bestaat, volgens Aristoteles, niet in de
eenheid van persoon, en met reden, daar tallooze omstandigheden den mensch geheel
en al in denk- en handelwijze kunnen doen veranderen, zoo dat het leven van eenen
held, uit zulke ongelijksoortige bestanddeelen zamengesteld, die niet, dan door de
individualiteit van denzelfden persoon, te zamenhangen, de behoorlijke Eenheid, die
het heldendicht vordert, niet kan bezitten".
45
Bekn. Gesch. II, blz. 94-96. — Met „Epische vrijheid" doelt Van Kampen op het recht
(en de plicht) van de epische dichter, de Wahrheit in het kleed van zijn Dichtung —
of zoals hij het zelf uitdrukt : „in het luchtige nevelgewaad der fabel" (Bekn. Gesch.
I, blz. 371) — te hullen. Wat het voorschrift betreft dat een epos mediis in rebus moet
beginnen, zie beneden, blz. 147-148.
47 Bekn. Gesch. II, blz. 108.
48 Bekn. Gesch. II, blz. 96-98.
48 Bekn. Gesch. II, blz. 122. — Vgl. ook Verhandeling, blz. 207: „Wat onderscheidt een
heldendicht van een geschiedkundig Dichtwerk, zoo als de Pharsalia van Lucanus?
Het is de Eenheid der Fabel, en het wonderbare, 't welk zich door tusschenkomst van
hoogere wezens boven den loop des gemeenen levens verheft".
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beïnvloed, dat hij het Renaissancistisch-klassicistische epos niet werkelijk meer
kan waarderen omdat zijn hart uitgaat naar de lyriek. Zijn opmerking dat de
aanhef van De Geusen voor een epos
door Renaissancisten en Klassicisten
te groots is, spreekt boekdelen.
beschouwd als het hóógste van alle genres!
En impliciet pleit hij voor een andersoortig, een meer lyrisch epos, als hij verklaart dat hij aan De Geusen „indien men slechts den aanhef uitzondert, ongaarne den naam van Heldendicht (zou) ontzeggen": de strofen-vorm behoeft
daarvoor, getuige Tasso's Gerusalemme Liberata, geen bezwaar te zijn1 55 Van
Kampen ziet daarbij echter over het hoofd, dat de aanhef niet zo maar „uitgezonderd" kan worden en typerend is voor de geest van het geheel, terwijl dat
geheel hoe duidelijk de klassicistische traditie daarin nog herkenbaar is
toch niet meer tot die traditie behoort. Direct in het verlengde van deze
bewondering voor De Geusen ligt die voor het „meesterlijk Heldendicht" van
Bilderdijk: De ondergang der eerste wareld. Daarin vertoont de dichter zich,
verzekert Van Kampen, „als Neerlands Homerus of liever Milton", wat nog
wordt onderstreept door de exclamatie: „Welk eene wereld is die, waarin de
heerlijke Dichter ons voert! " 56 Ondanks zijn aansluiting bij Milton is het
echter niet meer de Renaissancistisch-klassicistische „wereld" waarin Bilderdijk zijn lezers voert, maar een pre-romantische waaruit Ossian nooit helemaal
valt weg te denken.
Onze bevindingen laten zich als volgt samenvatten. Op zichzelf valt er tegen de wijze, waarop Van Kampen de Nederlandse klassicistische epen bespreekt, niet zo heel veel in te brengen. Hij oordeelt minder persoonlijk dan
Jeronimo de Vries. Naar de maatstaven van zijn tijd mag hij objectief worden
genoemd: prijzend zowel als lakend, al naar gelang daartoe aanleiding bestaat.
Maar de exclamatieve geestdrift voor De Geusen en De ondergang der eerste
wareld, die erop volgt, accentueert door de tegenstelling onbedoeld de negatieve tendens van die objectiviteit: „alles is wel niet even slecht, maar er is
toch niets bij om enthousiast over te zijn". Een dergelijk effect zou niet mogelijk geweest zijn, als tegenover de bewondering voor het „pre-romantische"
epos niet "a certain lack of sympathy" voor het klassicistische had gestaan.
W. J. A. Jonckbloet

Toen in 1877 aan de Leidse Universiteit het eerste professoraat in de Nederlandse letterkunde was ingesteld, werd de toen 60-jarige Jonckbloet de eerste
bezetter van de nieuwe leerstoel. 57 Zijn grootste verdiensten liggen op het gebied van de Middelnederlandse literatuur, maar zijn grootste bekendheid verwierf hij door zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, waarvan de
eerste druk in 1868-1872 verscheen. Zowel bij de tweede als bij de derde druk
maakte hij van de gelegenheid gebruik om die Geschiedenis bij- en gedeeltelijk ook om te werken. Ongetwijfeld zou hij dat ook voor de vierde druk hebben gedaan, als hij niet in 1885 was overleden, na reeds in 1883 om gezondheidsredenen zijn ambt te hebben moeten neerleggen. Na zijn dood werd de
Bekn. Gesch. II, blz. 154.
Bekn. Gesch. II, blz. 429-430.
57 Tevoren was hij van 1848 tot 1854 aan het Deventer Athenaeum en van 1854 tot 1864
aan de Groningse universiteit hoogleraar geweest in Nederlands en geschiedenis ; van
1864 tot zijn benoeming in Leiden had hij zitting in de Tweede Kamer der StatenGeneraal.

55
56

19

nieuwe uitgave, zoveel mogelijk in zijn geest en naar zijn bedoelingen, 58 verzorgd door zijn leerling C. Honigh; zij verscheen van 1888 tot 1892, in zes
delen. Het is deze posthume en „definitieve" vierde druk, die de grootste verspreiding heeft gevonden en de grootste invloed gehad; mijn citaten zijn steeds
dááraan ontleend.59
Het is hier niet de plaats om in te gaan op de vele en ernstige bezwaren,
die tegen Jonckbloet's Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde kunnen
worden ingebracht.°° Het is ons hier slechts te doen om wat daarin over de
Nederlandse epen wordt opgemerkt, met voorbijgang van al het andere.
Noch Jeronimo de Vries noch Van Kampen hadden aandacht besteed aan
Vondel's Joannes de Boetgezant.ó 1 Jonckbloet doet dit wèl, zij het slechts om te
verklaren dat het „wel een episch verhaal, eene dichterlijke levensbeschrijving,
maar geen eigenlijk Epos is". 62 Het verrassende is, dat wij hier de terminologie terugvinden die Van Kampen voor de biografische Bijbelse epen had gebruikt.63 Dat dit geen toeval is, mag worden opgemaakt uit het feit dat Jonckbloet bij zijn bespreking van de klassicistische epen kennelijk de Beknopte
Geschiedenis van zijn voorganger vóór zich op zijn werktafel heeft gehad: hij
verwijst niet alleen een paar maal naar hem, maar neemt (zoals wij zullen
zien) zelfs een hele zin vrijwel onveranderd van hem over! De sterke overeenkomst althans op dit punt tussen de twee literatuur-historici wordt trouwens begrijpelijk, wanneer wij bedenken dat Van Kampen als pre-romanticus
en Jonckbloet als romanticus de afwijzende houding tegenover het klassicisme
met elkaar gemeen hadden. Er is slechts in zoverre verschil, dat Jonckbloet de
klassicistische epen met meer onverschilligheid „afdoet": achtelozer, ongenuanceerder, en daardoor negatiever.
Ten aanzien van Hoogvliet's Abraham de Aartsvader zet de mengeling van
principiële afwijzing en bewondering voor onderdelen, die bij Van Kampen en
Jeronimo de Vries viel op te merken, zich ook bij Jonckbloet voort. Natuurlijk
is „het vrome dichtstuk", ondanks de „vloeiende, gepolijste verzen", als geheel
onaanvaardbaar. Maar desniettemin was Hoogvliet een dichter; dat blijkt uit
„de tallooze vergelijkingen, als versiersel aangebracht, die meestal juist zijn"
en uit het feit dat „vele zijner beschrijvingen treffend van levendigheid en
waarheid (zijn)". 64 Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het succes van de
Abraham en tot de navolging die daaruit voortkwam:
Wij hadden reeds Paulus, Judas de Verrader, Jonas de Boetgezant, thans
kregen wij nog een Gideon, Mozes, Jacob, Jozef, Petrus en David. Dat
5 8 Dat wordt duidelijk uit de Voorrede van den bewerker, opgenomen vóór het eerste deel
van de vierde druk.
59 In het kader van mijn onderzoek gaat het immers niet zozeer om de mening van Jonckbloet (de persoon) als wel om die van „Jonckbloet" (het boek zoals de lezer dat voor
zich kreeg).
60 Daarvoor verwijs ik naar het hoofdstuk dat Gerard Brom aan Jonckbloet gewijd heeft
in zijn Geschiedschrijvers van onze letterkunde, blz. 43-72. Men zie ook : J. te Winkel,
De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde,
deel vii (Haarlem 1927 2),
blz. 458-465.
g 1 Van Kampen vermeldt de Joannes terloops in een noot, als uitgave van [de weduwe van
Abraham] De Wees te Amsterdam (Bekn. Gesch. I, blz. 177).
6 2 Gesch. Ned. Letterk. iv, blz. 159. Enigszins in tegenspraak hiermee was op blz. 156 de
Joannes een „leerdicht" genoemd.
6 4 Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 110-11l .
6 3 Zie boven, blz. 17.
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wij die bijna alle met stilzwijgen voorbijgaan, zal men niet vreemd vinden, als men zich het juiste oordeel herinnert, door Van Kampen over
het minst gebrekkige van die alle, Steenwijk's Gideon, geveld. 65
En daarmee zijn dan alle Bijbelse epen vóór en na Hoogvliet in twee zinnen
van de tafel geveegd! Jonckbloet vindt het zelfs niet de moeite waard, de
auteurs van de opgesomde „zoogenaamde heldendichten, die bijbelsche personages vierden" te noemen. Wie er nieuwsgierig naar is, moet ze maar opzoeken
in het Register achter deel VI, waar ze tussen haakjes worden vermeld; b.v.
„Paulus (J. van Hoogstraten's), V, 112". In de tweede plaats valt ons op, dat
al deze epen over één kam worden geschoren. Van Kampen had onderscheid
gemaakt tussen de Bijbelse heldendichten die slechts „dichterlijke levensbeschrijvingen" waren, en die waarin de éénheid van handeling wel degelijk in
acht genomen werd: Israëls Badlf egorsdienst van Dirk Smits en David van
L. W. van Merken. 66 Jonckbloet gaat aan dit onderscheid voorbij. In de vijf
bladzijden, die hij aan Dirk Smits wijdt, wordt diens epos zelfs niet genoemd.
De David krijgt wel een nadere bespreking,ó 7 maar een vernietigende. Hier
wijkt Jonckbloet opeens scherp af van de waardering bij Van Kampen1 68 Hij
oordeelt:
Die den moed gehad heeft de twaalf boeken door te worstelen, zal zich
kwalijk beloond vinden. Het geheele gedicht is niets dan eene breedsprakige paraphrase van het Bijbelverhaal: het staat tot een Epos ongeveer als
Vondel's dramatische gedichten tot de echte Tragedie; met dit onderscheid
echter, dat men hier niet als bij Vondel schoonheden van behandeling
vindt; want er behoeft niets teruggenomen te worden van het oordeel op
blz. 112 over de Bijbelsche berijmde geschiedenissen uitgesproken.ó 9
Ook tegenover de niet-Bijbelse epen staat Jonckbloet afwijzender dan zijn
voorganger. Rotgans' Wilhem de Derde is
wat men er ook van zeggen moge, niet meer dan eene hooggekleurde levensbeschrijving [ ... ] De allegorische en mythologische personages, die
hier vaak onder de heldenfiguren optreden, maken niet zelden eene potsierlijke vertooning en geven aan het geheel eene wanstaltigheid, die het
dichtstuk, ondanks eenige schoone plaatsen en levendige beschrijvingen,
ter vergetelheid gedoemd heeft. 70
85

Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 112. — Jonckbloet plaatst bij de laatste zin de volgende noot:
„Beknopte Geschied. der Letteren, enz., II D., blz. 122 [lees: 102] : «Het plan is onbe-

rispelijk, de eenheid van het geheel wordt nimmer geschonden ; de stijl is vloeijend,
het vers welluidend, en de taal keurig ; er ontbreken slechts twee vereischten : Poëzy
en smaak»".
86
Zie boven, blz. 17.
87 Het is het enige van de door Jonckbloet opgesomde epen, waaraan hij niet „met stilzwijgen" voorbijgaat. De restrictie bijna in de laatste zin van het citaat heeft uitsluitend betrekking op de David.
6 8 Zie boven, blz. 17.
6 9 Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 151. — Jonckbloet's kritiek op de tragedies van Vondel
vindt men : deel IV, blz. 211-324. — Met „het oordeel op blz. 112" wordt de hierboven
geciteerde opsomming van Bijbelse epen bedoeld.
70 Gesch. Ned. Letterk.
V, blz. 108-109. De door Van Kampen gewaardeerde poging van
Rotgans om zich aan de regels voor het epos te houden (zie boven, blz. 18) wordt door
Jonckbloet geïroniseerd.
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Evenmin heeft hij iets goeds te zeggen over de Germanicus van Lucretia
Wilhelmina van Merken, waarover Van Kampen ond an ks zijn felle afwijzing van de onvaderlandse held betrekkelijk genuanceerd had geschreven.
Hier is, zoo mogelijk, nog minder eenheid dan in den David. Het is eene
berijmde kroniek van des Imperators krijgstocht in Germanje, opgeluisterd
vooral in het
door eenige, soms goed gelukte, natuurschilderingen
laatste boek,
en opgesmukt met brokken uit eene oudheidkundige verhandeling en een handboek der oude aardrijkskunde, maar alles behalve
een Epos. De Germanicus is een werk van v lijtige studie, niet van poëtisch
vernuft: men bewondert het geduld der schrijfster, maar zij laat ons
koud. De reden daarvan is niet ver te zoeken: er is hier geen held, die
ons als mensch sympathie inboezemt. 71
In de eensgezinde afwijzing van de Willem de Eerste door Jan Nomsz vinden
de beide literatuur-historici elkaar dan weer terug. 72
Merkwaardig zijn zowel de overeenkomst als het verschil tussen hen bij de
evaluatie van de epische poëzie der beide Van Harens. Van Kampen had er
en Jeronimo de Vries was hem daarin al voorgegaan het begin van een
nieuwe periode in gezien: een voorbode van het einde van het klassicisme,
al bleef dit zich in de epen van L. W. van Merken en Nomsz voorlopig nog
wel handhaven. Vanuit die overtuiging schreef hij: „Wanneer wij van den
Germanicus en Willem I tot den Friso overgaan, schijnen wij in eene geheel
andere wereld, in een geheel ander tijdvak verplaatst". 73. Ook Jonckbloet begint met de Van Harens een nieuw hoofdstuk, dat hij tot titel geeft: „De dageraad eener betere toekomst". En ook hij spreekt in dat verband over een andere wereld en een andere tijd: „Als men pas Hoogvliet of Feitama uit de
hand heeft gelegd, is het, of men in eene andere eeuw, in eene andere wereld
verplaatst wordt". 74 Praktisch dezelfde zin als bij Van Kampen! Alleen ... in
een andere context! Jonckbloet doelt er niet mee op de Friso, maar op De
Geusen. Als hij Willem van Haren een plaats waardig keurt in zijn hoofdstuk
over een betere toekomst, dan doet hij dit op grond van diens leerdichten, en
in het bijzonder van de elegie Het Menschelijk Leven. Voor de Gevallen van
Friso kan hij geen spoor van geestdrift opbrengen:
Een onbevangen oordeel zal moeten erkennen, dat het verhaal der omzwalkingen van een Indiaanschen Prins, zonder doel, zonder eenheid van
gedachte, op weinig kunstwaarde aanspraak heeft. 75
In een noot wordt Van Kampen geprezen, omdat deze niet enkel oog had voor
de verdiensten, maar ook voor de gebreken van het gedicht. 73
De Geusen van Onno Zwier beoordeelt hij eveneens met veel meer reserve
dan zijn voorganger. Hij constateert ernstige compositie-fouten, en concludeert:
Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 152. De „soms goed gelukte natuurschilderingen" zijn wel
een concessie aan Van Kampen (vgl. diens Bekn. Gesch. II, blz. 127-131, met name
ook de citaten in de noten).
7 8 Van Kampen, Bekn. Gesch. II, blz. 135; Jonckbloet, Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 181.
7 s Van Kampen, Bekn. Gesch. II, blz. 135.
74 Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 171.
' S Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 157.
78 Zie boven, blz. 18.
71
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Zeer zeker heeft De Geusen niet de allerminste aanspraak op den naam
van Heldendicht. Men zou er veel eer dien van Romance op groote
schaal aan kunnen geven. Het heeft er althans den strofischen vorm en
den lyrischen toon van. 77
Het is duidelijk, dat Jonckbloet niet gelooft in „een andersoortig, meer
lyrisch epos", zoals Van Kampen dat aangekondigd meende te zien in De
Geusen en vrijwel gerealiseerd in Bilderdijk's Ondergang der eerste wareld. 78
Desondanks maken De Geusen voor hem tèch deel uit van de dageraad ener
betere toekomst. Want:
Niettegenstaande het vele voorbehoud, dat men moet maken, wordt toch
de lezer meegesleept door den krachtigen, waarlijk poëtischen geest, die
er ons uit tegenwaait. [ ... ] De teekening van dezen meester moge schetsachtig zijn, zij is flink en stout, de toetsen breed en krachtig, het koloriet
gloeiend. De Geusen werpen op eenmaal de gekemde, gekuischte en verschaafde omzichtigheids-poëzie in duigen ..
.. 79

Aan het einde van de 19de eeuw kon echter niemand er nog de aanloop naar
een vernieuwd epos in zien; dat was immers niet gekomen! Mutatis mutandis
geldt hetzelfde ook voor het epische fragment van Bilderdijk. Jonckbloet betoont zich bijzonder sceptisch ten aanzien van de mening dat De ondergang
der eerste wareld een meesterwerk geworden zou zijn, als het maar tot voltooiing was gekomen; daarvoor is er „in het afgewerkt gedeelte" te veel „dat
ons onbevredigd laat". 80
Samenvattend kunnen wij vaststellen, dat Van Kampen's 'lack of sympathy"
voor het klassicistische epos bij Jonckbloet scherper vormen heeft aangenomen
en inderdaad sporen van "hostility" vertoont.
G. Kalff

Aan de hegemonie van Jonckbloet's literatuur-historie werd een einde gemaakt door die van Gerrit Kalff, 81 van 1906 tot 1912 in zeven delen verschenen onder de geheel gelijkluidende titel Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde. Om bij mijn verwijzingen in de noten verwarring tussen de beide
handboeken te voorkomen, duid ik het zijne niet aan met de verkorte titel,
maar met de auteursnaam: Kalff.
„Als schrijver zocht Kalff de stof te beheersen door die te verdelen", heeft
Gerard Brom opgemerkt. 82 In de delen iv en v (17de en 18de eeuw) wordt
dit gedaan door de auteurs te groeperen in generaties. Binnen die generaties
streeft Kalff niet naar volledigheid, maar beperkt hij zich tot degenen die
naar zijn mening voor bespreking in aanmerking komen. Bij voorkeur bespreekt hij dan hun gehele oeuvre in éénmaal, zonder veel aandacht te schenken aan het verschil in de genres die zij beoefend hebben.
" Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 171.
8 Zie boven, blz. 18-19.
79 Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 171-172. — Met „omzichtigheids-poëzie" doelt Jonckbloet
op de „gelikte" poëzie à la Feitama, die hij als kenmerkend voor het klassicisme
beschouwt.
8 ° Gesch. Ned. Letterk.
VI, blz. 55-56.
81 Vanaf 1902 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Leidse universiteit.
82 G. Brom, Geschiedschrijvers, blz. 133.
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Voor de klassicistische epen leidt deze methode tot een merkwaardig gevolg.
Het overgrote deel daarvan, Bijbelse zowel als niet-Bijbelse, blijft onvermeld,
omdat Kalff hun auteurs geen plaats in zijn handboek waardig keurde. Bij
de dichters, die wèl worden vermeld en wier werk een epos omvat, komt uiteraard ook dit laatste ter sprake, maar vrijwel steeds wordt het dan in een paar
zinnen afgedaan als iets bijkomstigs dat geen speciale aandacht verdient. De
geringschatting van het klassicistische epos is bij Kalff zo sterk, dat hij het
doodzwijgt waar dit mogelijk is, en bagatelliseert waar hij er niet over zwijgen
kan. Dat er in de 18de eeuw sprake is geweest van een epische explosie in
onze literatuur, „une sorte de fièvre épique", 83 blijkt nergens.
Het verrast ons even dat Kalff Vondel's Joannes de Boetgezant voluit een
„Christelijk epos" noemt, 84 al neemt hij daarvan weer een flink stuk terug door
een vijftiental bladzijden verder op te merken:
Van een epos in den gewonen zin des woords heeft dit werk even weinig
als meer dan een zijner tooneelstukken van een tragedie. 85
Vondel werd in zijn poëtische vlucht belemmerd door zijn eerbied voor de
Bijbel; hij kon de Bijbelse gegevens slechts paraphraseren en „door allerlei uitweidingen" aanvullen. Daardoor is het geheel „gerekt" geworden, zonder dat
de dichter erin slaagt „meer dan een matige aandacht te wekken voor zijn
Johannes" en voor de overige personages. De beste gedeelten zijn die „waar
de epiek wordt vervangen door lyriek of beschrijving". 86 Maar daarnaast staat
ook „vrij wat, dat niet veel meer is dan berijmd proza". 87
Rotgans' Wilhem de Derde wordt kort afgedaan met de opmerking, dat
Halma er zich in zijn biografie van de dichter 88 over ergert dat „zeker schimpdichter" dit werk een rijmkroniek had genoemd; waarop Kalff dan laat volgen:
„hedendaagsche lezers zullen er wel geen hooger naam aan geven". 89
Van de epen-dichters, behorende tot „Het eerste geslacht" van de 18de
eeuw, wordt alleen Hoogvliet genoemd en besproken. Diens Abraham de
Aartsvader zal wel door Vondel's Joannes de Boetgezant zijn geïnspireerd. In
ieder geval heeft Hoogvliet op dezelfde manier de Bijbelse gegevens aangevuld,
uitgebreid, „afgewisseld met stichtelijke bespiegelingen en natuurbeschrijvingen" en „gesierd met beelden en vergelijkingen". Veel „eigens of schoons" valt
er in „de voorstelling van Abrahams persoonlijkheid en leven" niet te ontdekken. „Desniettemin kan men op menige plaats van dit, als geheel mislukt, heldendicht wel zien, dat Hoogvliet talent had". 99
8 3 Zie boven, blz. 7.
8 4 Kali IV, blz. 299.
KalfIV, blz. 314. — Wij horen hier een duidelijke echo van Jonckbloet's opmerking
over de David van L. W. van Merken; zie boven, blz. 21.
86 In dit verband noemt Kalff o.m. de beschrijving van de uit de hemel neerdalende Gabriël
in Boek I, echter zonder verband te leggen met Vergilius en/of Tasso; vgl. boven,
blz. 8-10.
87 Kalff IV, blz. 314-315. — Uit de laatste opmerking blijkt, dat Kalff de betekenis en de
noodzaak van „rationele" passages in een epos (zie boven, blz. 11) niet heeft onderkend.
88 Men vindt die biografie in het „Voorberecht" (D'uitgever aan den Dichtlievenden Lezer)
van: Lukas Rotgans, Poézy, van verscheide Mengelstoffen (Leeuwarden 1715). De
opmerking over de schimpdichter op blz. [****4] verso.
89 Kalff IV, blz. 588.
90 Kalff V, blz. 449-450. — Het valt op, dat zelfs bij Kalff de waardering voor onderdelen
van de Abraham zich handhaaft; vgl. boven, blz. 20.
85
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nog enkele epen uit de tijd van Verlichting en Pre-romantiek aan de orde.
Helmers' Socrates is „een vrij taai dichtwerk" dat aan Van Merken's Germanicus herinnert en [dus!] „weinig indruk meer op ons maakt". 98 Bilderdijk meent
in zijn Ondergang der eerste wareld „Homerus natebootsen", maar
Ossian is het, aan wien wij voortdurend herinnerd worden in dit Nevelheim vol schimmen: want schimmen blijven voor ons Elpine en haar minnaar, Segol en Zilfa [ ... ]. En nog verkiezen wij Ossian boven Bilderdijk,
die hier en daar mooie brokken poëzie geeft [ ... ], doch die doorgaans
breedsprakig is, hier en daar verstandelijkheid voor poëzie geeft, en waar
hij grootschheid wil uitdrukken, gewoonlijk niet verder komt dan tot een
gezwollenheid die aan Seneca, een grootspraak die aan Jan Vos doet
denken. 99
maar dat is een gevolg van de minder gelukkige
Enigszins wonderlijk
manier waarop Kalff hier de auteurs groepeert
fungeert dan Jan Nomsz
met zijn „soort van heldendicht, getiteld Willem de Eerste of de Grondlegger
der Nederlandsche Vryheid in 24 Zangen" als epische hekkesluiter, al verscheen diens epos ruim tien jaar vóór dat van Helmers en ruim veertig vóór
dat van Bilderdijk! „Lest best" is het overigens niet:
Poëzie zoekt men in de 500 dichtbedrukte kwarto-bladzijden van Willem
de Eerste tevergeefs; wat men er wel vindt, zijn vleiende lofspraken op
den Prins ....ioo
Het bovenstaande overzicht laat nauwelijks een andere conclusie toe dan dat
wij bij Kalff eigenlijk niet van "lack of sympathy" of "hostility" ten opzichte
van het epos kunnen spreken. Beide veronderstellen immers enig begrip voor
de aard van het genre, en bij Kalff valt op dit punt slechts onbegrip te constateren.
J. te Winkel
Van Kalff's zeven delen waren er nog slechts drie verschenen, toen J. te
Winkel 191 in 1908 het eerste deel van zijn De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde in het licht gaf; in 1919 bereikte deze nieuwe literatuurgeschiedenis met de uitgave van het vijfde deel haar voltooiing. Vrijwel onmiddellijk bleek een tweede druk nodig, die herzien en aangevuld van
1922 tot 1927 in zeven delen verscheen. 192 Het is deze tweede druk die als Te
Winkel's magnum opus moet worden beschouwd.
De ongeveer gelijktijdige publikatie van hun handboeken door Kalff en
Te Winkel leidde niet tot een overbodige doublure. Daarvoor waren de uitgangspunten en werkmethoden van de beide hoogleraren te veel elkaars tegenzoveel
deel. Terwijl Kalff zich liet leiden door zijn aesthetisch oordeel en
mogelijk
stilzwijgend voorbijging aan werk dat hij als kunst onder de maat
9 8 Kalff VI, blz. 263.
"9 Kalff VI, blz. 393-394.
100 Kalff VI, blz. 478. — Met „de Prins" wordt hier stadhouder Willem V bedoeld.

101 Te Winkel was van 1892 tot 1918 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam,
aanvankelijk in de oud-Germaanse talen, het Middelnederlands en de nieuwe Nederlandse taal- en letterkunde, maar vanaf 1910 alleen in de neerlandistiek.
10 S Toen Te Winkel op 31 mei 1927 stierf, was het zevende deel nog niet uitgekomen; de
laatste hand daaraan werd gelegd door P. Leendertz Jr.
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achtte, streefde Te Winkel naar objectiviteit en in verband daarmee naar een
grote mate van volledigheid. 103 Hij acht het niet tot de taak van de literairhistoricus te behoren over ieder kunstwerk een aesthetisch oordeel uit te spreken, omdat zo'n oordeel altijd relatief en subjectief blijft. 104 Overigens sluit dit
niet uit, dat hij zich het recht voorbehoudt „zoo nu en dan zijn eigen subjectief oordeel, zijne goed- of afkeuring der dicht- en prozawerken te kennen te
geven"; immers: „Algeheele afwezigheid van appreciatie zou iets bovenmenschelijks zijn en zeker ook niet door den lezer van een geschiedwerk worden
verlangd". 105
Evenals de opvattingen van Kalff de wijze bepaalden waarop hij de klassicistische epen uit onze literatuur besprak, 106 zo doen dat ook die van Te
Winkel. In zijn Ontwikkelingsgang vinden wij voor het eerst een min of meer
systematisch overzicht van wat de 18de eeuw in dit genre heeft voortgebracht
— althans voor wat de Bijbelse epen betreft. In een afzonderlijk hoofdstuk,
getiteld Bijbelsche heldendichten, worden er niet minder dan achttien met
meer of minder uitvoerigheid aan de orde gesteld. 107 Voor zijn doen maakt
Te Winkel hier wel een heel ruim gebruik van het recht dat hij zich heeft voorbehouden om „zoo nu en dan zijn eigen subjectief oordeel te kennen te geven";
ook de mate van uitvoerigheid in zijn besprekingen is afhankelijk van zijn evaluatie.
Verreweg de meeste aandacht krijgt terecht Abraham de Aartsvader van
Hoogvliet. Van elk der twaalf boeken wordt een korte „inhoudsopgave" gegeven, vaak vergezeld van een evaluerende opmerking als bijvoorbeeld:
Het achtste boek geeft ons een verhaal, dat wel achterwege had mogen
blijven [ ...1. Het negende boek is geheel en al oorspronkelijk, en 's dichters gedachte om met deze vrije stof het bekende bijbelverhaal af te wisselen, kan niet anders dan geprezen worden. Het behandelt namelijk de opvoeding, door Abraham aan Izaak gegeven. 108
1°3 „Een der voornaamste eischen van onpartijdigheid is, niets te verzwijgen wat van
historische beteekenis is" (Ontwikkelingsgang' I, blz. 95).
104
„Zoo verlangt men ook niet te weten, of Jonckbloet Vondel's «Gysbreght van Aemstel»

afkeurt en waarom, maar wat Vondel met dat treurspel bedoelde, wat er het karakter
van is en welken indruk het op de tijdgenooten heeft gemaakt. Wie bovendien nog een
aesthetisch oordeel verlangt, vrage dat niet van anderen, maar van zichzelf, en stelle
zich dus in de gelegenheid het zelf te vormen. De kenmerking door den geschiedschrijver heeft hem daartoe hoogstens de bouwstoffen te leveren en den weg te wijzen"
(Ontwikkelingsgang' I, blz. 7).
"55 Ontwikkelingsgang' I, blz. 6. — Op de heftige polemiek, die tussen de voorstanders van
Kalff 's „aesthetische" en die van Te Winkel's „historische" methode van literatuurgeschiedschrijving is gevoerd, kan ik hier uiteraard niet ingaan. Ik volsta met erop te
wijzen, dat tot het einde van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen Kalff in het
voordeel is geweest ; daarna is het getij gekeerd en is men Te Winkel's Ontwikkelingsgang steeds meer als een nog altijd onmisbaar standaardwerk gaan beschouwen,
terwijl Kalf nauwelijks meer wordt geraadpleegd. — Voor de tegenstelling tussen de
beide methoden zie men de Hoofdstukken die Gerard Brom in zijn Geschiedschrijvers
van onze letterkunde aan Te Winkel en Kalff heeft gewijd (resp. blz. 101-123 en 124151). Daarbij houde men in het oog, dat Brom's denigrerende en ironiserende karakteristiek van Te Winkel eenzijdig en onbillijk is : meer polemiek dan geschiedschrijving.
108 Zie boven, blz. 24.
1°7 Ontwikkelingsgang' V, blz. 212-226.
108 Ontwikkelingsgang' V, blz. 221.
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zicht. De voornaamste oorzaak ligt naar mijn mening echter in de voortdurende onzekerheid van Te Winkel omtrent de criteria waaraan een dichtwerk
moet voldoen om een klassicistisch epos te mogen heten; zelfs bij Vondel's
Joannes de Boetgezant aarzelt hij tussen „heldendicht" en „dichterlijke levensbeschrijving". Ondanks zijn episch-technische aanwijzingen bij Rotgans' Wilhem de Derde (her)kent hij blijkbaar het ideaal niet dat de epen-dichters van
de 18de eeuw voor ogen stond. Daardoor ontgaat hem een objectief houvast
voor toetsing en onderlinge vergelijking van hun werk. Hij kan er alleen maar
„zijn eigen subjectief oordeel, zijne goed- of afkeuring" 130 over geven. Dat dit
eigen oordeel negatief uitvalt zij het met de ons reeds zo vertrouwde restrictie van „een aantal verdienstelijke beschrijvingen" of een variant daarop
behoeft ons niet te verbazen. Noch met de literaire noch met de godsdienstige
opvattingen van de klassicistische epen-dichters heeft Te Winkel genoeg contact gekregen om hen anders dan vervelend te kunnen vinden. Hij noteert
plichtmatig hun werk, maar het ontbreken van elke congenialiteit leidt ook
bij hem tot een onmiskenbare "lack of sympathy".
G. Knuvelder

Door het onvoltooid-blijven van de Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden 131 werd na de Tweede Wereldoorlog het Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van Gerard Knuvelder de meest gebruikte literatuur-historie, al bleef daarnaast Te Winkel zijn gezag behouden.
Het verscheen voor de eerste maal van 1948 tot 1953 in vier delen. Een tweede,
herziene druk zag het licht tussen 1957 en 1961. Daarna volgden twee fotomechanische her-uitgaven van deze herziene tekst als derde en vierde druk,
resp. in 1964 en 1967. In de eerste maanden van 1970 verscheen het eerste
deel van de geheel opnieuw bewerkte vijfde druk, in 1971 gevolgd door het
tweede en in 1973 door het derde deel (dat tot 1875 loopt). Het vierde moet
op het ogenblik van afsluiting van dit overzicht 1 juni 1974 nog verschijnen, maar valt buiten de periode waarom het ons hier te doen is.
Zoals blijkt uit het aantal delen van zijn literatuur-geschiedenis in vergelijking met dat van zijn voorgangers, streeft Knuvelder naar bondigheid. Zijn
eigenlijke opzet is: uitvoe ri g ingaan op het belangrijke, het minder belangrijke
met enkele woorden afdoen, en het onbelangrijke niet vermelden. Deze opzet
wordt echter enigszins doorkruist door een tweede principe: het bijhouden van
de ontwikkeling in het literair-wetenschappelijk onderzoek. Bij elke herziene
druk is Knuvelder erop uit, de secundaire literatuur die sedert de vorige uitgave van zijn boek verschenen is, zo volledig mogelijk te verwerken of althans
eventueel in een noot te vermelden. Dientengevolge nemen van herziening tot herziening de delen van zijn handboek in omvang toe. Maar ter wille
van de actuele informatie, die zodoende verschaft wordt, aanvaarden wij
gaarne dit compromis met de bondigheid.
De zo juist geschetste situatie treedt duidelijk aan het licht, als wij de vijfde
druk van Knuvelder's tweede deel vergelijken met de vierde (= tweede!). Met
name geldt dit voor het tijdvak 1669-1766, dat door de auteur wordt aangeduid als „achttiende" eeuw. In de klassicistische literatuur van deze periode
is er heel wat, dat in de voorgaande druk voor hem onder de categorie van
13 U Zie boven, blz. t7.
131 Zie boven, blz. 12, noot 28.
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het „onbelangrijke" viel dat niet vermeld behoefde te worden. Tussen de verschijning van die druk (in 1958) en mei 1970 (aflevering van de kopie voor
de nieuwe uitgave bij de uitgever) is er echter vrij veel secundaire literatuur
over de „achttiende" eeuw gepubliceerd, en Knuvelder heeft terecht gemeend
daaraan niet te mogen voorbijgaan. De herleefde belangstelling voor deze eeuw
en de meer genuanceerde benadering van haar literaire productie moesten
ook in het Handboek tot uitdrukking komen.
Voor de presentatie van het „18de-eeuwse" epos had Knuvelder echter
slechts weinig nieuwe bronnen: niet meer dan een viertal studies, 132 waarvan
drie over het Bijbelse epos, maar die geen van alle verder voeren dan Hoogvliet's Abraham de Aartsvader (1728). Die begrenzing is in de herziening van
het tweede deel duidelijk terug te vinden.
Wat de beide voorlopers van het genre betreft
Vondel's Joannes de
Boetgezant voor het Bijbelse, en Rotgans' Wilhem de Derde voor het profane
(= niet-Bijbelse) epos , is de nieuwe bewerking vooral aan de Joannes
ten goede gekomen. In de vorige druk werd dit dichtstuk afgedaan met één
zin, die op het voetspoor van Knuvelder's voorgangers suggereerde dat er niet
aan een werkelijk epos moest worden gedacht. 133 In de vijfde is dit anders geworden. Er is geen spoor van aarzeling meer omtrent het genre waartoe dit
werk behoort:
Joannes de Boetgezant (uit hetzelfde jaar 1662) is een bijbels epos. De

invloed van Tasso is duidelijk waarneembaar. 134
In twee alinea's wordt dit nader uitgewerkt en tevens gewezen op de invloed
die Vondel met de Joannes op het latere Bijbelse epos heeft uitgeoefend.
Ten aanzien van de Wilhem de Derde is er weinig veranderd. Nog altijd
vindt de vermelding daarvan plaats in het hoofdstuk over „De lyrische dichters", waar een overzicht wordt gegeven van Rotgans' gehèle oeuvre, al is
dit zeker niet in de eerste plaats lyrisch. De beide treurspelen van de dichter
komen later in genologisch verband nogmaals ter sprake, maar diens epos
wordt hier definitief afgedaan. Knuvelder merkt erover op:
Het werk is
afgezien van zijn betrekkelijk geringe letterkundige verdienste
van belang als het eerste profane heldendicht in het Nederlands. 135
Dat sluit nauw aan bij de terminologie van Te Winkel,136 met wie Knuvelder

ook meegaat in de verdediging-op-historische gronden van Rotgans' parnastaal
en mythologische beeldspraak. De evaluatie „betrekkelijk geringe letterkundige
verdienste" komt daarentegen geheel voor zijn eigen rekening. Wij hadden ze
graag wat nader toegelicht gezien, desnoods ten koste van een stukje bondig13 2 Zie beneden, blz. 40 en 42; men vindt de bedoelde studies zonder moeite door te letten op het jaar van verschijning: na 1960 en vóór 1971.
13 3 Handboek 4 II, blz. 299.
134 Handboek 5 II, blz. 380.
135
Handboek 5 II, blz. 488. Dezelfde zin kwam ook voor in de vierde druk; alleen werd
Rotgans' epos daar „het eerste eigenlijke heldendicht in het Nederlands" genoemd.
Na de erkenning van Vondel's Joannes de Boetgezant als volwaardig epos kon
„eigenlijke" uiteraard niet worden gehandhaafd.
138 Zie boven, blz. 30.
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heid. Maar wij kunnen aanvaarden, dat de auteur consequent wilde zijn en dus
ook hier de lijn strak hield.
Moeilijker werd het handhaven van het bondigheids-principe bij de epen
na 1700. Dat was ook reeds in de vroegere drukken het geval. Na Te Winkel
kon Knuvelder niet meer zo achteloos over het Bijbelse epos heenglijden als
Jonckbloet en vooral Kalff hadden gedaan. Al behoorde het overgrote deel
v an die epen qualitatief tot wat onvermeld kon blijven, er diende toch op te
worden gewezen dat het Bijbelse epos quantitatief in de literatuur van die tijd
een belangrijke plaats heeft ingenomen!
Knuvelder heeft zich niet zonder gratie uit de moeilijkheid weten te redden.
Evenals Te Winkel geeft ook hij een genologisch hoofdstuk, met Hoogvliet als
centrale figuur. Maar anders dan zijn voorganger beperkt hij zich daarbij niet
tot de „Bijbelse heldendichten". Hij trekt de grenslijnen ruimer en betitelt
zijn hoofdstuk: Epische dichtkunst. 137 Dat stelt hem in de gelegenheid een
aantal genres ter sprake te brengen, die buiten het epos vallen maar daarmee
toch (vooral in de vormgeving) verwantschap vertonen. Hij maakt daarvan gebruik om te vermelden dat er in de 18de eeuw tal van hofdichten en stroomdichten werden geschreven, zonder evenwel voorbeelden te geven of titels te
noemen. 138 Tot zover stemt in dit hoofdstuk de vijfde druk overeen met de
voorafgaande. Maar dan brengt de herziening een geheel nieuwe, beter gefundeerde en juister geformuleerde tekst over wat in de vierde druk nog „de
zogenaamde bijbelse heldendichten" heette. Deze zet aldus in:
Behalve deze genres kent onze literatuur echter ook nog het genre van de
lange epische gedichten over een bijbelse persoon. Vooral twee invloeden
zijn hierin waarneembaar. In de eerste plaats die van Vondels Joannes
de Boetgezant (1662) en vervolgens die welke steunt op de protestantse
eerbied voor de bijbeltekst, die ook in Frankrijk zozeer haar stempel gedrukt heeft op het bijbels heldendicht.
Knuvelder onderscheidt vijf verschillende groepen en wijst voor elk daarvan
een bepaald dichtwerk als voorbeeld aan. Die groepen zijn:
a. het bijbelse epos (Vondel, Joannes de Boetgezant, 1662)
b. de bijbelse hymne (Petrus Rabus, De Kruisheld ofte het Leven van den
Apostel Paulus, 1681)
c. het bijbels half-epos 139 (A rn old Houbraken en Jan van Hoogstraten, De
Kruisheld of het Leven van den grooten Apostel Paulus, 1712)

d. de dichterlijke levensbeschrijving van een bijbelse persoon (Joan de Haes,
Judas de Verrader, 1714)

e. het calvinistische bijbelse epos 149 (Koenraet Droste, Het Leven van den Koning en Propheet David, 1716)
137 Handboek' II, blz. 534-538. Voor zover voor de citaten op blz. 34 en 35 geen vindplaats

wordt aangegeven, zijn zij alle aan dit hoofdstuk ontleend.
" 8 Slechts een heel enkele van die titels wordt verder-op incidenteel vermeld, als werk van
de aldaar besproken auteur. Zo het hofdicht Zydebalen bij Hoogvliet (II, blz. 537) en
De Rottestroom bij Dirk Smits (II, blz. 552-553).
139 „d.i. een werk dat allerlei uiterlijke kenmerken van het epos bezit, maar dat innerlijk
zondigt tegen de wetten van het genre" (II, blz. 535).
140

„

een werk dat aan alle eposeisen voldoet, voorzover dat niet in strijd is met de
eerbied voor de bijbeltekst en met de renaissancistische eis van welvoeglijkheid volgens
calvinistische interpretatie" (II, blz. 536).
d. i.
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profane epen ter sprake zullen komen, onafhankelijk van de vraag of Knuvel-

der ze als eigenlijke heldendichten dan wel als „lange epische gedichten" over
een nièt-Bijbelse persoon beschouwt. Zij maken nu eenmaal deel uit van de
„Epische dichtkunst" in de besproken periode en dienen dus op zijn minst
evenals de hof- en stroomdichten als genre te worden vermeld, eventueel
zonder auteursnamen en titels. Maar dat gebeurt niet! Knuvelder negeert ze
volkomen, en gaat daarin nog verder dan Kalff. 145 Zelfs een zo bekend werk
als Van Merken's Germanicus wordt nergens genoemd! 146 De indruk wordt gewekt alsof Rotgans' Wilhem de Derde niet alleen het eerste, maar ook het
énige profane epos is geweest dat in de periode van het klassicisme geschreven
werd.
Die onjuiste indruk wordt niet of nauwelijks gecorrigeerd door Knuvelder's
bespreking, in een later hoofdstuk, van het epische werk van de gebroeders
Van Haren. Bij De Geusen van Onno Zwier ligt dat voor de hand; evenmin
als Jonckbloet en Te Winke1 147 kan hij in dit dichtwerk een epos zien. 148 Maar
ook Willem's Gevallen van Friso worden niet in de context van het profane
epos uit de 18de eeuw geplaatst. Knuvelder wijst er wel op, dat „Van Haren
dit gedicht (schreef) als een moderne Eneide" en daarbij beïnvloed werd door
de Télémaque van Fénelon en de Henriade van Voltaire, 149 maar bespreekt
het als een geïsoleerd verschijnsel, zonder achtergrond in de eigen literatuur.
In literair opzicht heeft hij er trouwens geen enkele waardering voor: Van
Haren „verschreef zijn talent aan een soort epos over [ ... ] Friso", merkt hij
op. Vanwege de daarin uitgedrukte denkbeelden moet het echter toch een belangrijk werk worden genoemd: „een der eerste, waarin de ideeën van de verlichting tot hun recht komen". 150
Het eerste epos, waaraan Knuvelder vervolgens aandacht besteedt, is Bilderdijk's Ondergang der eerste wareld. Hij kan er geen bewondering voor opbrengen; zijn oordeel komt, ook in motivering en formulering, in hoofdzaak
overeen met dat van Kalff, 151 naar wie hij dan ook verwijst. Nieuw is echter
de volgende karakteristiek:
Het gedicht draagt de „normale" kenmerken van Bilderdijks dichtkunst:
een eigenwillige, vaak onjuiste woordkeus, een retorische opgewondenheid die met geweldige woorden smijt als met rotsblokken, maar vaak net
naast gooit. 152
Gehéél nieuw, althans voor een handboek, is de vermelding van de Constantijn: 153 het heldendicht waarmee Cornelis Broere, de geestelijke vader van
Zie boven, blz. 24.
Deze regel wordt door een — in dit geval ongelukkige — uitzondering bevestigd. Bij de
korte bespreking van Jan Nomsz vermeldt Knuvelder o.m. — evenals Te Winkel
(zie boven, blz. 30, noot 120) —: „Hij schreef twee heldendichten, nl. over Willem I
en Maurits van Nassau" (Handboek 5 III, blz. 277). Deze mededeling had beter achterwege kunnen blijven. Als de Germanicus niet belangrijk genoeg is om te worden genoemd, dan zeker óók niet de veel zwakkere epen van Nomsz. De inconsequentie kan
slechts de indruk wekken, dat er ten aanzien van het profane epos over het al dan niet
opnemen van titels nogal arbitrair is beslist.
148
Handboek' II, blz. 569.
" 7 Zie boven, resp. blz. 23 en 31.
150 Handboek 5 II, resp. blz. 557 en 559.
149
Handboek 5 II, blz. 558-559.
15 2 Handboek 5 III, blz. 252.
151 Zie boven, blz. 26.
1 " Bedoeld is : keizer Constantijn de Grote, die in 313 bij het Edict van Milaan aan de
Christenen dezelfde rechten schonk als de belijders van andere godsdiensten hadden.
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de Rooms-Katholieke emancipatie ten onzent, halverwege de 19de eeuw vanuit de Romantiek teruggreep op de klassieke traditie, „in welke traditie luid
het geluid van Bilderdijk meeklonk". Ondanks dichterlijke bezieling en grootse
concepties acht Knuvelder dit epos dat onvoltooid bleef en waarvan wij
geen werkelijke poëzie:
slechts drie zangen kennen
Het is eloquentie, welsprekendheid, typisch het werk van een letterkundige, geen werk van kunst. 154
Knuvelder doet een moedige en prijzenswaardige poging de laatst-beschikbare onderzoekingen over het epos in zijn overzicht te betrekken. Desondanks
kan men ook bij hem zeker niet spreken van sympathie of van werkelijke belangstelling voor het genre. Zijn houding tegenover het klassicistische epos
is zij het. voorzichtig afwerend. In principe staat hij daarin dichter bij
Jonckbloet en Kalff dan bij Te Winkel.
Conclusie

Het bovenstaande onderzoek, ondernomen naar aanleiding van Sayce's opmerking over de vooringenomenheid van de meeste 19de-eeuwse „critics"
tegen het klassicistische epos, 155 heeft duidelijk aangetoond dat die tegenzin
zich ook bij de geschiedschrijvers van de Nèderlandse letterkunde doet gelden.
Zij blijkt zich bij hen overigens niet te beperken tot de 19de eeuw, maar voort
te zetten in de 20ste, tot op de dag van vandaag.
Doordat ik in mijn overzicht van de wijze, waarop elk van de besproken
literatuur-historici het klassicistische epos behandelt, betrekkelijk uitvoerig ben
geweest, valt daaruit bovendien een tweetal punten van meer secundair belang
af te leiden.
In de eerste plaats blijken de verschillen tussen de diverse auteurs niet veel
verder te gaan dan de details, de wijze van presentatie, en soms de appreciatie.
Wat de hoofdzaken betreft, stemmen zij, van Jeronimo de Vries tot en met
Knuvelder, veel meer met elkaar overeen dan men zou hebben verwacht.
Steeds weer worden dezelfde epen genoemd en dezelfde bezwaren daartegen
ingebracht; steeds weer keert de onderscheiding tussen epos en dichterlijke
levensbeschrijving terug, steeds weer het uitspreken van waardering voor onderdelen bij afwijzing van het geheel. Vooral bij de handboekschrijvers na
Jonckbloet is het duidelijk, dat zij in het algemeen hun uitgangspunt zoeken
bij wat men zou kunnen noemen: de communis opinio van hun voorgangers.

Eerst in 1971 doorbreekt Knuvelder deze regel in de vijfde druk van zijn
Handboek, althans ten aanzien van het beperkte gedeelte waarvoor hij over
nieuwe detailstudies kon beschikken: het Bijbelse epos tussen Joannes de
Boetgezant (1662) en Abraham de Aartsvader (1728).

Het tweede punt is van minder betekenis, maar verdient toch te worden vermeld. De "lack of sympathy" bij De Vries en Van Kampen is van andere
aard dan die van Jonckbloet en de latere handboekschrijvers. Bij de beide
eerstgenoemden heeft zij een positieve oorsprong: zij komt voort uit een overtuiging die gepaard gaat met een persoonlijke betrokkenheid. De Vries en
Van Kampen nemen deel aan de laatste schermutselingen tegen de invloed
van het in principe al overwonnen klassicisme. Maar zij weten, dat zij onder
154 Handboek' III,
155

blz. 403.

Zie boven. blz. 12.
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hun lezers nog tal van bewonderaars moeten verwachten van epen als die
van Hoogvliet, Smits en Van Merken, en zij willen die niet afschrikken. Vandaar enerzijds de onverwachte agressiviteit in sommige uitlatingen, en anderzijds de nadruk waarmee naast de bezwaren ook de positieve aspecten van de
geliefde epen naar voren worden gebracht. Daarentegen is er bij Jonckbloet
en de na hem komende literatuur-historici geen sprake van persoonlijke betrokkenheid. Het klassicisme is voor hen slechts een historisch verschijnsel, waar
zij volledig buiten staan en dat geen belangstelling bij hen wekt, omdat het
nauwelijks iets heeft voortgebracht waarvoor zij waardering kunnen hebben.
Zij behandelen de klassicistische epen voor zover zij dat doen alleen
maar, omdat het niet mogelijk is er in een literatuur-geschiedenis helemaal
over te zwijgen. Bij hen heeft de "lack of sympathy" een negatieve oorsprong:
onontvankelijkheid en onverschilligheid.
§ 6.

EEN VICIEUSE CIRKEL

In de conclusie aan het slot van mijn vorige paragraaf heb ik gezegd, dat
de handboekschrijvers na Jonckbloet bij hun behandeling van de klassicistische
epen in het algemeen zijn uitgegaan van wat zij daarover bij hun voorgangers
vonden. Daarin ligt geen verwijt besloten; het was het enige dat zij kènden
doen. Waarvan hadden zij anders moeten uitgaan?
De auteur van een handboek kan zijn overzicht van de literatuur-geschiedenis slechts geven naar de stand van het gespecialiseerde onderzoek op het moment van schrijven. Hij is afhankelijk van de beschikbare secundaire literatuur.
De beheersing en verwerking daarvan voor alle perioden en alle genres
stellen op zichzelf reeds zulke hoge eisen van belezenheid, kritische zin en
coördinerend vermogen, dat het voor een enkeling nauwelijks nog mogelijk is
daaraan te voldoen. Er kan en mag van een handboekschrijver niet worden
verwacht, dat hij bovendien door een uitgebreid eigen onderzoek in de leemten voorziet, waarop hij bij zijn werk stoot: onderwerpen of problemen, waaraan nog geen nadere aandacht is besteed, of waarover slechts verouderde studies bestaan die bij de huidige stand v an de literatuur-wetenschap dringend om
herziening en aanvulling vragen.
Zulk een leemte doet zich voor ten aanzien van het klassicistische epos. Aan
het genre als zodanig is nooit een systematisch onderzoek gewijd; de overgrote
waaronder niet alleen de minder
meerderheid van de afzonderlijke epen
wacht nog altijd op serieuse bestudering. Wat erover bekend is,
belangrijke!
beperkt zich tot de uiterst globale overzichten en de niet of nauwelijks gemotiveerde evaluaties, die in de vorige paragraaf aan de orde zijn geweest. De
schrijver van een nieuw handboek heeft dus geen keus. Hij kan slechts bij
zijn voorgangers te rade gaan, zich door lezing van een aantal epen een
eveneens globale zekerheid verschaffen omtrent de juistheid van hun feitelijke mededelingen en omtrent de mate waarin hij kan instemmen met hun
evaluaties om vervolgens zijn eigen globaal overzicht samen te stellen: in
essentie overeenkomend met dat van zijn voorgangers, maar met enige variatie
in de presentatie der feiten en met enige nuances in de formulering van zijn
waarde-oordeel.
Hoe graag de handboekschrijvers anders te werk zouden gaan en een beter
gefundeerd overzicht geven, is ons gebleken uit de wijze waarop Knuvelder
voor de vijfde, herziene druk van zijn Handboek gebruik heeft gemaakt van
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enkele nieuwe publikaties over het Nederlandse epos. Er wordt door onderstreept dat de bespreking van het genre in de handboeken niet bevredigend
kan worden, zolang de schrijvers niet beschikken over de nodige voor- en detailstudies van specialisten. Dat leidt vanzelf tot de vraag, waarèm die er
eigenlijk niet of nauwelijks zijn. En dan geloof ik, dat wij mogen concluderen
tot het bestaan van een vicieuse cirkel. Ze zijn er niet, omdat de handboeken
een eeuw lang steeds hebben herhaald dat het hier gaat om een minderwaardig
genre, waarin niets van betekenis werd gepresteerd en dat berust op een
gedegenereerde opvatting omtrent navolging van de epen uit de Oudheid. Wie
zou zich tot het onderzoek van een dergelijk genre aangetrokken hebben moeten voelen? Te meer nu er zoveel te doen viel op andere terreinen van de
literatuur-historie, die uitzicht boden op meer resultaat en meer voldoening bij
het werk! Wij mogen niet uit het oog verliezen, dat het literair-wetenschappelijk onderzoek in moderne zin eerst in de tweede helft van de 19de eeuw goed
op gang is gekomen, aanvankelijk vrijwel geheel historisch gericht, maar
gaandeweg steeds meer aspecten van het phenomeen „letterkunde" binnen de
kring van zijn belangstelling trekkend. De velden waren en zijn nog altijd!
wit om te oogsten, maar de arbeiders weinige. Die weinigen hadden een
vrijwel onbeperkte keuze van studie-objecten. Waarom zouden zij hun tijd en
hun inspanning gewijd hebben aan een onderzoek, dat zich zo ondankbaar
voordeed als dat van het klassicistische epos?
Het gevolg: géén detailstudies vanwege the deterrent effect van de overzichten in de handboeken; géén essentiële wijziging in die overzichten vanwege het uitblijven van detailstudies; géén animo voor detailstudie vanwege
het ongunstige beeld in de handboeken; enz.
Natuurlijk is ook in dit geval de werkelijkheid minder absoluut dan ik
ze hierboven heb voorgesteld. Er zijn wel degelijk enkele detailstudies aan bepaalde klassicistische epen gewijd. Maar hun aantal is zo gering, dat daardoor
praktisch niets aan de werking van de gesignaleerde vicieuse cirkel wordt afgedaan. Toch dien ik volledigheids- en billijkheidshalve even op deze publikaties in te gaan. In het kader van dit hoofdstuk doe ik dit slechts met een enkel
woord. In het vervolg van mijn boek zullen zij, voor zover daartoe aanleiding
bestaat, ter bestemder plaatse opnieuw ter sprake komen en uitvoeriger worden
besproken. Hier gaat het er slechts om, aan te tonen hoe weinig secundaire

literatuur er is.
Mijn lijst omvat de periode van 1870
toen de eerste druk van Jonckbloet
aan het verschijnen was
tot 1 juni 1974, en beperkt zich tot publikaties die
voor de studie van het klassicistische epos betekenis (kunnen) hebben. Terloopse opmerkingen en persoonlijke indrukken 156 heb ik buiten beschouwing
gelaten. De lijst is ingedeeld naar de onderscheiding tussen Bijbelse en nietBijbelse epen; binnen elk van deze groepen werd de volgorde, zowel wat de
epen als wat de secundaire literatuur betreft, bepaald door de chronologie.

1"6 Ik denk hier aan: Willem Kloos, Een Daad van Eenvoudige Rechtvaardigheid. Studies
over onze 18e-eeuwsche Dichters met Bloemlezing uit hun Werken (Amsterdam 1909).
Tot de dichters, die in Kloos' felle philippica tegen Jonckbloet aan de orde komen,
behoren vier epen-dichters : Rotgans, Hoogvliet, Smits en Van Merken. Maar het is
niet in de eerste plaats hun epische werk, waarvoor Kloos belangstelling toont. En
het weinige, dat hij daarover opmerkt, blijft volkomen gratuït.
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Bijbelse epen

In de Literatuur-opgave bij Deel IX
(1660-1663) van de WB-editie van
Vondels Werken, verschenen in 1936,
vermeldt J. F. M. Sterck geen enkele
studie over Joannes de Boetgezant.
Na 1936 vallen te vermelden:
1941 P. Maximilianus O. F. M. Cap.,

1662 Vondel,
Joannes de Boetgezant

Vergilius en Vondel's Joannes
de Boetgezant, in: Annalen
Kath. Wet. Vereeniging xxxiii

('s-Gravenhage 1941), blz. 88156. Herzien en bijgewerkt
in: P. Maximilianus, Vondelstudies, verzorgd door L. C.
Michels (Terheijden 1968),
blz. 3-88).
1955 P. Jac. J. Zeij S. J.,
Joannes de Boetgezant na drie
eeuwen leesbaar en leerzaam
voor iedereen, met aanteke-

ningen (Roermond-Maaseik
1955).
1965 S. J. Pretorius,
Joannes de Boetgezant, 'n studie van 'n 17e-eeuse Christelik-Renaissancistiese epos. On-

uitgegeven proefschrift Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg; oktober
1965.
1966 W. A. P. Smit,
Vondel en het epos, in: De
Nieuwe Taalgids LIX, blz. 405-

418.
1972 S. J. Pretorius,
Die stryd tussen hemel en hel.
'N poging tot 'n verklaring
van Vondel se Christelike epos
Joannes de Boetgezant (Preto-

ria 1972).
1970 H. M. J. van Galen,

1714 Joan de Haes,

De grote bijbelse gedichten
van Joan de Haes (16851723), diss. Leiden (z. pl. en

Judas de Verrader

1723 Joan de Haes,
Jonas de Boetgezant

j .).157

157 In dit proefschrift worden, ter vergelijking mèt en ter verduidelijking van De Haes'
werk, nog enkele andere Bijbelse epen met meer of minder uitvoerigheid bij het onderzoek betrokken: Vondel's Joannes de Boetgezant, Rabus' De Kruisheld, HoubrakenVan Hoogstraten's De Kruisheld, Droste's Het Leven van den Koning en Propheet David.
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1918 J. Koopmans,
Arnold Hoogvliet's Abraham
de Aartsvader, in: De Nieuwe
Taalgids xu, blz. 178-201.
Herdrukt in: J. Koopmans,
Vijf letterkundige studiën over
de 17de en 18de eeuw, verz.
door C. M. Geerars (Zwolse
Reeks van taal- en letterkundige studies nr. 9; Zwolle
1958), blz. 109-138.
Bij alle rumoer om Bilderdijk kwam
1820 Bilderdijk,
De Ondergang der eerste Wo- uiteraard ook diens epos-fragment
meermalen met meer of minder uitreid
voerigheid ter sprake. Tot verdieping
van het inzicht omtrent het Bijbelse
epos hebben deze publikaties praktisch niets bijgedragen. Ik geef er
dan ook geen opsomming van; men
vindt ze vermeld en verwerkt in de
voortreffelijke inleiding van J. Bosch
op zijn uitgave van Bilderdijk's epos:
1959 J. Bosch,
uitgave met inleiding en aantekeningen (Zwolse Drukken en
Herdrukken nr. 36; Zwolle
1959);
Inleiding: blz. 7-117.
Voornaamste literatuur over
Bilderdijk's epos: blz. 121-123.
1964 W. A. P. Smit,
[algemeen]
La vogue de l'épopée biblique
1728 Arnold Hoogvliet,
Abraham de Aartsvader

dans les Pays Bas au XVIIle
-

siècle, in: Etudes gertnaniques
xix, blz. 337 348. Herdrukt in:
-

W. A. P. Smit, Twaalf studies
(Zwolse Reeks van taal- en
letterkundige studies nr. 29;

Zwolle 1968), blz. 99-111. 158
Niet-Bijbelse epen 159
158 Een voorlopige bespreking van de Bijbelse epen, vanaf Vondel's Joannes de Boetgezant
tot en met Hoogvliet's Abraham de Aartsvader.
" 9 Ter voorkoming van misverstand zij reeds hier opgemerkt, dat ik Helmers ' De Hollandsche natie niet als een klassicistisch epos beschouw, hoezeer de invloed daarvan erop
heeft ingewerkt. Ik laat daarom in mijn lijst de secundaire literatuur over dit dichtwerk
buiten beschouwing. — Daarentegen heb ik die over Onno Zwier van Haren's De
Geusen wèl opgenomen, al zie ik ook daarin géén klassicistisch epos. Maar over de
vraag of het al dan niet een epos is, zijn de meningen zo verdeeld geweest, dat er in
het kader van mijn onderzoek niet aan de desbetreffende secundaire literatuur kan
worden voorbijgegaan.
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1971 W. A. P. Smit,
Het Baeto-epos dat geschreven werd, in: Versl. en Meded. van de Kon. Vlaamse
Academie voor taal- en letterkunde 1971, blz. 11-26.
1970 M. E. van Slooten,
1698-1700 Lukas Rotgans,
Wilhem de Derde Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in Rotgans' epos
„Wilhem de Derde", in: De
Nieuwe Taalgids LXIII, blz.
187-197.
[gebroeders Van Haren] Voor een volledige lijst van de secundaire literatuur over het epische
werk van de gebroeders Van Haren
verwijs ik naar: J. J. Kalma, Bibliografie betreffende de Gebroeders
0. Zw. en W. van Haren (Leeuwarden 1956). Zij is daar echter niet afzonderlijk gegroepeerd, maar opgenomen in de algemene bibliografie:
over Willem van Haren, blz. 63-68;
over Onno Zwier, blz. 57-63. Ik vermeld hier alleen de belangrijkste publikaties over de Friso en De Geusen.160
1887 J. M. Acket jr.,
1741 Willem van Haren,
De didactiek in Willem van
Gevallen van Friso
Haren's Friso, in: Noord en
Zuid x, Bibliotheek blz. 1-6.
1897 F. C. Wieder,
W. van Harens Friso, in: Tijdschrift voor Nederlandsche
taal- en letterkunde XVI, blz.
21-24.
1907 J. Koopmans,
Willem van Haren's „Friso ",
in: De Beweging m, blz. 166193 en 304-319. Herdrukt in:
J. Koopmans, Vijf letterkundige studiën over de 17de en
18de eeuw, verz. door C. M.
Geerars (Zwolse Reeks van
taal- en letterkundige studies
nr. 9; Zwolle 1958), blz. 139184.
1922 H. J. L. van Haselen,
1648 L. van Bos,
Batavias

16

° Volledigheidshalve vestig ik echter ook de aandacht op de belangrijke studie van
H. J. Polak : De Gebroeders van Haren, in diens Studiën (Zutphen 1888), blz. 1-106.

42

Willem van Haren's „Gevallen van Friso, koning der
Gangariden en Prasiaten",
diss. Leiden (Alphen aan den
Rijn 1922).
1922 J. Koopmans,
Willem van Haren's Friso (bespreking van het proefschrift
van Van Haselen) in: De
Nieuwe Taalgids xvi, blz.
178-194.
1950 H. Ett,
De briefwisseling tussen Willem van Haren en Balthasar
Huydecoper, in: Tijdschrift
voor Nederlandse taal- en letterkunde LXVII, blz. 271-304.
[Correspondentie over de Friso].
1872 Th. Jorissen,
Aan het Vaderland, Eene studie (Haarlem 1872).
1893 G. A. Geerligs,
O. Zw. van Haren en De
Geuzen, in: Noord en Zuid
xVI, blz. 127-146.
1894 J. A. F. L. v an Heeckeren,
De Geuzen van O. Z. van Haren, in: Taal en Letteren Iv,
blz. 347-350.
1905 G. Kalff,
Onuitgegeven brieven van
Bilderdijk en Feith [over hun
bewerking van De Geusen],
in: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde

1769 ' Onno Zwier van Haren,
Aan het Vaderland
1771 Onno Zwier van Haren,
1772 De Geusen
1776

Ø, blz. 45-103.
1943 A. Stakenburg,

Onno Zwier van Haren, De
Geuzen, voorzien van een inleiding en aanteekeningen,
diss. Utrecht (Santpoort 1943) .
Inleiding: blz. 3-155.
Litteratuur-overzicht: blz.
165-171.
1952 J. Haantjes,
Dichters van de Vrijheid. 1.
Onno Zwier van Haren en

43

3. Van Haren en Bellamy,
in: De Nieuwe Taalgids xLV,
blz. 279-285 en 289-290.
slechts negen epen blijken
De lijst spreekt door haar beperkte omvang
eigenlijk al voor zichzelf. Zij wordt
object van onderzoek te zijn geweest
echter nog welsprekender, als wij aandacht schenken aan enkele bijzonderheden die ze kenmerken.
Bij de Bijbelse epen behoeft het ons niet te verbazen, dat Vondel's Joannes
en Bilderdijk's Ondergang enige belangstelling hebben gekregen; de naam van
de auteurs heeft hier ongetwijfeld stimulerend gewerkt. Verrassend is veeleer,
dat Vondel's epos tussen 1870 en 1941 afgezien van de nieuwe annotatie
in deel ix van de WB-editie zo volledig buiten beschouwing is gebleven.
De eigenlijke bloei van het Bijbelse epos ligt echter tussen Vondel en Bilderdijk in. Als wij even het proefschrift van Van Galen terzijde laten, blijkt van
1870 tot medio 1970 slechts één enkel artikel op de lijst voor te komen: dat
van Koopmans over Hoogvliet's Abraham de Aartsvader. Het geeft een knappe inleiding tot de geestelijke achtergrond en de geloofsbezieling van dit epos,
en vormt als zodanig een waardig tegenwicht tegen het geringschattende oordeel in de handboeken van Jonckbloet en Kalff; maar aan de genologische
aspecten en de daarmee samenhangende problemen wordt geen aandacht besteed. En verder: niets! Nèch de meest vermaarde Bijbelse epen Dirk
Smits' Israëls Badl f egorsdienst, Van Steenwijk's Gideon, L. W. van Merken's
David , nèch de talrijke minder bekende die Te Winkel vermeldt, nèch die
welke aan zijn lijst kunnen worden toegevoegd, blijken door de specialisten
ook maar één blik waardig te zijn gekeurd!
Eerst medio 1970 wordt eindelijk het grote stilzwijgen doorbroken door het
proefschrift van Van Galen over de twee epen van Joan de Haes. Daarin
wordt voor het eerst expliciet het Bijbelse epos als genre aan de orde gesteld;
misschien ik hoop het! heeft mijn voorlopig overzicht van 1964 (La
vogue de l'épopée biblique dans les Pays-Bas au XVIIle siècle) daartoe mede
de stoot mogen geven. In ieder geval: de eerste zwaluw is er! Maar er zullen
er nog heel wat moeten volgen, voordat het werkelijk zomer zal zijn!
Voor het niet-Bijbelse, goeddeels historische epos is de situatie zo mogelijk
nog ongunstiger. Uit de lijst blijkt, dat Rotgans' Wilhem de Derde van 1870
tot 1970 heeft moeten wachten, voordat er enige aandacht aan werd besteed.
Het artikel van Van Slooten is overigens nog maar een heel bescheiden begin,
dat beperkt blijft tot één bepaalde kant van één genologisch aspect: het wonderbaarlijke. Maar ook hier valt dan toch een eerste zwaluw waar te nemen,
zij het een kleintje, en de schrijver hoopt er mettertijd andere op te kunnen
doen volgen.
Verder blijkt eigenlijk alléén het epische werk van de Van Harens een nader
onderzoek en zelfs een grondige studie waardig te zijn gekeurd: zowel over de
Friso als over De Geusen is er een proefschrift! Deze uitzonderlijke begunstiging hebben de Van Harens ongetwijfeld geheel of gedeeltelijk te danken
aan de speciale plaats die zij in de handboeken van Jonckbloet en Kalff hadden gekregen; 161 voor het proefschrift van Stakenburg kan ook de tweede
druk van Te Winkel betekenis hebben gehad.
1 a' Zie boven, resp. blz. 22-23 en 25.
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Maar overigens: niets! Hier beschikken wij zelfs niet over een voorlopige
reeks titels, zoals Te Winkel die van de Bijbelse epen gaf! Om te weten, welke
niet-Bijbelse epen het klassicisme heeft voortgebracht, moeten wij er zelf een
lijst van samenstellen. Daarbij kunnen wij uitgaan van een aantal titels die hier
en daar in de handboeken terloops worden genoemd, vooral bij Te Winkel;
maar verder zijn wij geheel aangewezen op eigen onderzoek.
§ 7. Terra incognita
Na de twee vorige paragrafen is het zeker geen overdrijving te constateren,
dat het klassicistische epos in onze literatuur-historie nog onbekend terrein is:
terra incognita. Wij zijn op de hoogte van een aantal titels en auteursnamen;
een negental epen is door nadere studie voor ons „opengelegd", al is dat in
enkele gevallen nog maar héél gedeeltelijk en voorlopig gebeurd. Maar daar
houdt het dan ook mee op. Van enig samenhangend overzicht is geen sprake.
Zodra wij in termen van zulk een overzicht gaan denken, stapelen zich de vragen op, waarop wij geen antwoord kunnen geven.
Is er in de loop van de 18de eeuw een ontwikkeling geweest, waardoor de
epen uit het einde van die eeuw verschillen van die uit het einde van de 17de?
Zo ja, in welke richting ging dan die ontwikkeling en waardoor werd zij bepaald? Zo neen, hoe moet dan het statische karakter worden verklaard?
In de handboeken wordt onderscheid gemaakt tussen „eigenlijke" en „zogenaamde" heldendichten. Van welk criterium wordt er daarbij uitgegaan en
aan welke eisen moet een epos voldoen om een „eigenlijk heldendicht" te
worden genoemd? Moet daarbij wellicht rekening gehouden worden met een
wijziging van de opvattingen omtrent het epos gedurende de 18de eeuw? Zo
ja, dan zou aan het einde daarvan het onderscheid tussen „eigenlijk" en „zogenaamd" heldendicht verschoven kunnen zijn ten opzichte van dat uit de tijd
van Vondel en Rotgans.
Op grond van wat wij weten, mogen wij aannemen dat in de 18de eeuw
het Bijbelse epos quantitatief heeft gedomineerd. Valt daarvoor een verklaring
te geven? En blijft die dominerende positie gedurende de gehele eeuw op ongeveer dezelfde voet voortduren, of neemt zij gaandeweg af dan wel toe?
De handboeken omschrijven de Bijbelse epen bij voorkeur als „dichterlijke
levensbeschrijvingen", die vanwege hun biografisch karakter niet kunnen voldoen aan de in een epos vereiste eenheid van handeling. Maar is deze
generalisatie juist? Reeds Van Kampen heeft erop gewezen, dat de David

van Lucretia Wilhelmina van Merken geen eigenlijke biografie van David
bevat, maar zich beperkt tot één enkele episode uit diens leven. 162 Komt iets
dergelijks ook in andere epen voor, of hebben wij bij Van Merken slechts te
doen met een uitzondering die de regel bevestigt? En moet een epische verwerking van de gehele levensloop van de held eo ipso leiden tot verloren-gaan
van de eenheid van handeling? Hangt dit niet af van de wijze waarop de auteur zijn stof groepeert, en vooral van het bovenpersoonlijke kader
waarin hij het leven van zijn hoofdfiguur weet te plaatsen, b.v. in het raam
van de strijd tussen God en Duivel, Hemel- en Helleraad?
In nauw verband hiermee staat de vraag, of de Bijbelse epen wel zo ongedifferentieerd zijn als het in de handboeken wordt voorgesteld. Bij mijn voor" 2 Zie boven, blz. 17.
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lopig onderzoek van die tussen 1662 (Vondel's Joannes de Boetgezant) en
1728 (Hoogvliet's Abraham de Aartsvader) ben ik tot de conclusie gekomen,
dat er drie verschillende typen moeten worden 'onderscheiden: epen naar de
klassieke (klassicistische) traditie; Bijbelberijmingen die zich zo strikt mogeli jk
aan de gewijde tekst houden; en een tussenvorm tussen deze twee uitersten,
die ik als „half-epos" heb aangeduid: een compromis dat nu eens naar de kant
van de epische vrijheid, dan weer naar die van de letterlijke Bijbelgetrouwheid
tendeert. 163 Zet deze drievoudigheid zich ook na Abraham de Aartsvader
voort, of gaat één van de typen op de duur domineren? Zo ja, welk van de
drie, en waarom juist dit? en is hier dan een bepaalde invloed aan het werk
geweest? Zo niet, dan blijft het feit bestaan dat er niet zonder meer over „het"
Bijbelse epos kan worden gesproken, maar dat er van geval tot geval moet
worden gepreciseerd om welk type daarvan het gaat.
Wij mogen niet verwachten, dat de terra incognita in literair-aesthetisch opzicht de verrassing van onontdekte goudmijnen zal opleveren. Het gemiddelde
peil van de klassicistische epen ligt zeker niet hoog. Maar er zal ongetwijfeld
wèl aanleiding zijn om bij de evaluatie genuanceerder te werk te gaan dan tot
dusver op een heel enkele uitzondering na is gebeurd. Ik denk daarbij
niet zozeer aan de „verdienstelijke episoden" en „dichterlijke schoonheden",
waarmee van Jeronimo de Vries tot Knuvelder het afwijzende oordeel over
bepaalde epen werd verzacht, als wel aan de structuur van het geheel en de
compositie van onderdelen. Gezien in het licht van de contemporaine problematiek zowel ten aanzien van het Bijbelse als van het (Christelijke) nationaalhistorische epos, en begrepen vanuit de religieuse overtuiging van de dichter,
zullen sommige epen structureel aan duidelijkheid winnen en daarmee in
historisch perspectief aanvaardbaar of misschien zelfs lofwaardig blijken.
Bij andere zal daardoor integendeel beter uitkomen, hoe eigenzinnig of ondeskundig zij zijn opgebouwd. Wij mogen de hoop koesteren zodoende de beschikking te krijgen over een criterium dat grondslag kan zijn voor een beter verantwoorde graduatie bij de vergelijkende beoordeling van de diverse auteurs
en hun werk.
In dit verband komt ook de vraag naar voren, of in het algemeen het litezoals de
raire peil van de Bijbelse epen dat van de niet-Bijbelse overtreft
eigentijdse en vroeg-l9de-eeuwse waardering doet vermoeden
dan wel
daarmee ongeveer overeenkomt. In het eerste geval zal nagegaan moeten

worden, hoe dit te verklaren valt, en verder of het ook geldt voor de dichters
die zowel Bijbelse als niet-Bijbelse epen hebben geschreven: staat de Gideon
van Frans van Steenwijk in literair opzicht boven diens Klaudius Civilis, de
David van Lucretia Wilhelmina van Merken boven haar Germanicus? In het
tweede geval zullen wij ons dienen af te vragen, of de grotere faam van de
Bijbelse epen misschien eerder moet worden toegeschreven aan hun gewijde
onderwerp dan aan hun dichterlijke verdienste.
Het zou niet moeilijk zijn, deze lijst langer te maken, b.v. door er de beinvloeding van het Nederlandse epos door contemporaine buitenlandse voorbeelden aan toe te voegen: Milton's Paradise Lost; Fénelon's Télémaque;
1

63 W. A. P. Smit, La vogue de l'épopée biblique.., blz. 348 (in : Twaalf studies, blz. 111).
Knuvelder's vijf-deling van „de lange epische gedichten over een bijbelse persoon"
(zie boven, blz. 34) berust deels op de gegevens uit dit artikel, deels op die uit het proefschrift van H. M. J. van Galen over de epen van Joan de Haes.
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Voltaire's La Henriade; Klopstock's Der Messias. Maar na het bovenstaande
lijkt het mij overbodig met het opsommen van vragen en problemen voort
te gaan. Er is reeds genoegzaam gebleken, hoè incognita de terra van het
Nederlandse klassicistische epos nog is.
Alvorens deze paragraaf te kunnen besluiten, dien ik echter nog één probleem te noemen dat niet helemaal aansluit bij de hierboven gestelde vragen,
maar er toch in nauw verband mee staat. Waar komt in onze literatuur het
klassicistische epos eigenlijk vandaan? Is de indruk juist, die de handboeken
geven, als zou er in de 17de eeuw eigenlijk geen belangstelling voor het epos
zijn geweest behalve bij Vondel die, na een mislukte poging een historischChristelijk epos over Constantijn de Grote te schrijven, in 1662 met Joannes
de Boetgezant de reeks van onze Bijbelse epen inzette, die overigens eerst nà
de eeuwwende door anderen werd voortgezet? 164
Het klassicistische epos is niet denkbaar zonder het Renaissancistische,
waaruit het is voortgekomen. In het algemeen kan men zeggen, dat het Renaissancistische epos, naarmate het aan zijn oorspronkelijke spontaneïteit en
exuberantie inboette, zichzelf gaandeweg heeft gereglementeerd en gerationaliseerd tot het klassicistische; het verschil tussen de twee springt dadelijk in het
oog, als men Tasso's Gerusalemme Liberata naast de Henriade van Voltaire
legt.
Is er in de Nederlandse literatuur van de 16de en de 17de eeuw werkelijk
niets van deze ontwikkeling terug te vinden? Moeten wij inderdaad aannemen,
dat Vondel in 1662 met de Joannes daarin iets volkomen nieuws bracht? Iets
dat geheel uit zijn eigen genie was voortgekomen of waartoe hij geïnspireerd
werd door buitenlandse in dat geval vermoedelijk Franse voorbeelden?
Hoe moet dan echter worden verklaard, dat de Joannes zo goed aansloeg en
in 1696 werd herdrukt? Golden de belangstelling en de bewondering alleen de
gewijde stof of werden zij ook gewekt door de epische vormgeving? Er zijn
aanwijzingen voor het laatste, o.m. de sterke aandrang op Antonides van der
Goes om Vondel's voorbeeld te volgen met een epos over Paulus. Maar hoe
zouden de lezers zich begrip en waardering voor het epos hebben kunnen verwerven, als de eigen literatuur dit niet reeds tevoren gekend had? Redelijkerwijs kan er toch nauwelijks verondersteld worden, dat hun kennis van het genre alléén berustte op de lezing van epen in het Latijn, het Italiaans en het
Frans?
Uit deze vragen blijkt wel, dat een geschiedenis van het Nederlandse epos
niet kan beginnen bij Joannes de Boetgezant. Zij moet teruggrijpen op een
verder verleden, en nagaan wat er, vanaf de doorbraak van de Renaissance in
de Nederlanden omstreeks het midden van de 16de eeuw, in onze literatuur
aan epische interesse en activiteit te ontdekken valt. Dan eerst wordt het mogelijk Vondel's epos te zien tegen de achtergrond, waaruit het is voortgekomen.
Ook voor de Joannes geldt, dat een kunstwerk weliswaar altijd een klein
wonder is, maar op de manier van een bloem en niet van een meteoor die
zo maar uit de lucht is komen vallen.
Dit boek is een poging de terra incognita van de Nederlandse klassicistische
epen en hun eventuele Renaissancistische voorgangers in kaart te brengen,
184 Rotgans ' Wilhem de Derde, waarmee de reeks van de niet-Bijbelse epen werd ingezet,
kan nauwelijks meer tot de 17de eeuw worden gerekend, en is zeker niet representatief
voor de epische situatie in die eeuw.
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gedetailleerd waar dit mogelijk is en schetsmatig waar het (nog) niet anders
kan. Als het goed is, zal het een eerste antwoord moeten kunnen geven op
het merendeel van de vragen, waarvan er hierboven bij wijze van voorbeeld
een aantal werden gesteld.
§ 8.

AFBAKENING VAN HET TE RREIN

Bij mijn onderzoek heb ik mij beperkt tot het epos in de strikte zin van het
woord; d.w.z. tot de epen die ondanks alle soms grote verschillen toch
beschouwd kunnen worden als rechtstreeks te zijn voortgekomen uit de klassieke traditie van Homerus en Vergilius. In de periode van Renaissance en
Klassicisme manifesteert deze nakomelingschap zich het duidelijkst in de
epen, die zich laten groeperen om de ontwikkelingslijn die van Tasso's Gerusalemme Liberata over Milton en Voltaire naar Der Messias van Klopstock
loopt. Het is mij dan ook te doen om de Nederlandse tak van deze uitloper,
die voortgesproten is uit de oude tronk van het klassieke, met name Vergiliaanse epos en die ik daarom gemakshalve aanduid als „Vergiliaans". Tot deze tak
reken ik óók de tekstgetrouwe Bijbelberijmingen, die in de vorige paragraaf
reeds even ter sprake kwamen als „type" van het Bijbelse epos uit de 18de
eeuw. 165 Op zichzelf zijn zij zeker niet „Vergiliaans", maar zij behoren toch
tot de familie, in zoverre zij als volstrekte negatie van het type Bijbel-epos
dat Vondel met Joannes de Boetgezant in zwang had gebracht hun ontstaan
onmiskenbaar aan de „Vergiliaanse" traditie te danken hebben. Zoals het
anti-petrarkisme deel uitmaakt van het Petrarkisme, zo doen deze Bijbelberijmingen het van het „Vergiliaanse" Bijbel-epos.
Alles wat daarbuiten valt, alle para- en neven-genres, laat ik in principe
buiten beschouwing. Het komt slechts ter sprake, wanneer de invloed daarvan
op het Vergiliaanse epos te groot is geweest dan dat erover gezwegen zou
kunnen worden. Zo zal ik niet geheel kunnen voorbijgaan aan Ariosto's Orlando furioso of aan de Sepmaines van Du Bartas. Maar men verwachte in zo'n
geval niet meer dan een behandeling ad hoc, d.w.z. gericht op de ontwikkeling
van het Vergiliaanse epos, hetzij in het algemeen hetzij in verband met een
bepaalde tekst.
Ik ben er mij van bewust, dat deze restrictie bezwaren heeft. Zij leidt tot
een gesimplificeerd en eenzijdig beeld van de epische situatie, zoals die in werkelijkheid was. De wisselwerking tussen het Vergiliaanse epos en zijn nevengenres is te intens geweest om het niet moeilijk te maken ze los van elkaar
te bespreken, soms zelfs om ze scherp van elkaar te onderscheiden. Maar ik
heb gemeend deze bezwaren te moeten aanvaarden. Niet in de eerste plaats
omdat zelfs bij deze restrictie de stof omvangrijk genoeg blijft om nauwelijks
hanteerbaar te moeten heten, al heeft deze overweging mede tot mijn beslissing bijgedragen. Maar het doorslaggevende argument was toch, dat het betrekken van de gehele epische situatie in mijn onderzoek een zo gecompliceerd
beeld zou hebben opgeleverd, dat de afzonderlijke lijnen
en dus 66k de
ontwikkelingslijn van het Vergiliaanse epos
niet duidelijk meer te onderscheiden zouden zijn geweest. Ik heb dus gekozen voor het non multa sed
multum. Wie voor het eerst de loop van een bepaalde rivier in kaart wil brengen, doet er goed aan, voorlopig de zijrivieren en het stroomgebied maar te
" Zie boven, blz. 46. Vgl. ook noot 118 op blz. 30.
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In een bijzonder interessante studie heeft Maury Thibaut de Maisières aangetoond, dat de Renaissancistische scheppings-epen teruggaan op de hexameronen uit de Christelijke Oudheid, van de vierde tot de achtste eeuw. In de
Middeleeuwen volkomen vergeten, werden deze door de Humanisten herontdekt en opnieuw uitgegeven. Dáár is het, dat Du Bartas en zijn navolgers hun
model en voor een belangrijk deel ook hun materiaal hebben gevonden, met
name bij de Kerkvader Basilius de Grote (4de eeuw). 169 Reeds zijn tijdgenoten
hebben Du Bartas verweten, dat hij zich niet aan de epische regels gehouden
had en zijn Sepmaine dus eigenlijk geen epos was. Beoordeeld naar de klassiekRenaissancistische voorschriften, zoals deze in de loop van de 17de eeuw
werden gecanoniseerd, is dit inderdaad juist. Die regels waren gebaseerd op
het Vergiliaanse en Tassoniaanse epos, en lieten zich niet verzoenen met Du
Bartas' hexameronisch-encyclopaedische opzet. De Sepmaine is een amalgaam
van lofzang en leerdicht, waarbij de didactiek in zoverre ondergeschikt is aan
de verheerlijking, dat alle vermelde bijzonderheden ertoe bijdragen de voortreffelijkheid van Gods scheppingswerk te doen uitkomen en zodoende mede
Zijn lof verkondigen. Ondanks het feit, dat de invloed van het HomerischVergiliaanse epos zich meermalen onmiskenbaar doet gelden vooral in
de (onvoltooid gebleven) Seconde Sepmaine, ou En f ance du Monde, waar
meer „verteld" moest worden dan in de Première Sepmaine
valt Du Bartas'
even grootse als omvangrijke werk daardoor buiten het kader van het eigenlijke „Vergiliaanse" epos. Om die reden ga ik in deze studie voorbij aan de
echo's daarop in de Nederlandse literatuur, behalve voor zover zij waarneembaar zijn in de besproken epen. 17°
Het leerdicht gaat evenals het komische epos op de verre Oudheid terug,
wat mede zijn populariteit in de periode van Renaisssance en Klassicisme
kan verklaren. Men krijgt de indruk ook bij de Sepmaines speelde dit een
rol —, dat het onderscheid tussen verhalende en lerende epiek niet altijd even
scherp werd gevoeld, zodat beide soms min of meer in elkaar konden overvloeien; dat is b.v. het geval in Vondel's Heerlyckheit der Kercke (1663). In

ieder geval gold het leerdicht voor Renaissancisten en Klassicisten nièt als
per definitionem inferieur aan het verhalende epos. Zij konden voor hun opvatting steun vinden in de Oudheid, niet alleen bij de roem van Lucretius'
De rerum natura, maar ook bij het feit dat Vergilius naast zijn Aeneis ook de
Georgica geschreven had, en Ovidius behalve zijn Metamorphoses ook de
Fasti. Sayce heeft opgemerkt, dat Vauquelin de la Fresnaye in zijn L' Art
Poetique f rancois van 1605
wij zijn dan nog vóór de codificatie van
„la doctrine classique"!
naast de oorlogs-epen ook het vredes-epos als
een eigen genre met eigen regels aanvaardt, en op de Georgica en de Fasti
wijst als voorbeelden daarvan. 171 Hoewel Vauquelin op dit punt geen school
heeft gemaakt en door de klassicistische theorie aan Lucretius' werk de bena169 Maury Thibaut de Maisières, Les poèmes inspirés du début de la Genèse á l'époque de la
Renaissance (Leuven 1931). Vgl. ook: Watson Kirkconnell, The celestial cycle. The
theme of Paradise Lost in world literature with translations of the major analogues

(Toronto 1952).
17 ° Voor Du Bartas' invloed in Nederland zie men: A. Beekman, Influence de Du Bartas
sur la littérature néerlandaise, diss. Poitiers (Poitiers 1912); A. Hendriks, Joost van den
Vondel en G. de Saluste Sr. Du Bartas, diss. Leiden (Leiden 1892).
" 1 R. A. Sayce, The French biblical epic, blz. 19.
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een vrij sterke verwantschap met Antonides' Ystroom, vooral in de beschrijving van zeevaart en koloniale handel, met de lof van een stad als uitgangspunt. Te Winkel karakteriseert de Batavia als „deels eene berijmde geschiedenis onzer kolonisatie, deels eene geographische en topographische verhandeling over onze koloniën [ ... ] in vrij goede, maar eenigszins rhetorische alexandrijnen".175 De dichter zelf noemt in het Voorbericht zijn werk een „lofzang", waarin hij zich ten doel stelde
onder 't zingen van den lof der Hooftstad onzer Oost-Indische Maatschappye, derzelver roemruchtige Opkomst daar in af te malen, het werk te
sieren met vindingen, de ziel der Poëzye, en het te vermeerdren met een
verhaal van de Oorlogen, Grondvesting, Handel, en Zeevaart der Stad,
de voornaame oorzaken die de Maatschappy tot de thans bezeten hoogheid hebben opgebeurt. 176
Ik ben in het bovenstaande enigszins uitvoeriger geweest dan strikt genomen
noodzakelijk was, in de hoop daarmee althans iets weg te nemen van het bezwaar tegen mijn simplificerende beperking tot één enkel aspect van de epische
activiteit in de Nederlanden: het „Vergiliaanse". Ik hoop erdoor bereikt te
hebben, dat de lezer zich enige voorstelling kan vormen van de brede „epische"
achtergrond waartegen dit aspect eigenlijk moet worden gezien, maar waarvan wij nog te weinig weten om dat zonder de nodige voorstudies ook werkelijk te kunnen doen.
Tegenover al deze uitsluitingen tenslotte één
naar mijn mening belangrijke „insluiting". Bij mijn onderzoek heb ik óók de Nederlandse vertalingen
betrokken, zowel van klassieke als van buitenlandse Renaissancistische en
klassicistische epen, die behoren tot de „Vergiliaanse" lijn. Niet omdat ik
meen dat de bekendheid mèt en de beïnvloeding dóór deze epen in de eerste
plaats afhankelijk zou zijn geweest van die vertalingen. In de meeste gevallen
komen deze eerst achteraf, als de invloed van de betrokken epen reeds merkbaar is geworden; dat geldt in het bijzonder voor de Latijnse en Franse of
al in het Frans vertaalde ---- werken. Sommige van die vertalingen hebben
trouwens kennelijk geen andere pretentie dan de boeiende verhaalstof van
b.v. de Odyssee of de Gerusalemme Liberata bij wijze van avonturenroman
aan een ruime lezerskring voor te leggen. Maar op hun manier geven zij zo
toch blijk van belangstelling voor (althans de tabula van) het epos, en maken
zij deel uit van de epische situatie in hun tijd.
Er zijn echter ook vertalingen van geheel ander gehalte: vertalingen die een
uitgesproken literaire waarde bezitten, zoals Coornhert's Dolinghe van Ulysse,
Vondel's vertalingen van de Aeneis, Feitama's bewerkingen van de Télémaque
en de Henriade. Die hebben dan ook wel degelijk invloed uitgeoefend, al was
het dan niet behalve misschien bij Coornhert door voordien ontoegankelijk en daardoor onbekend werk binnen het bereik van het Nederlandse lezerspubliek te brengen. Vondel's A eneis-vertaling-in-verzen (1660) blijkt al spoedig de tekst geworden te zijn, waarnaar bij verwijzingen naar Vergilius' epos
bijna steeds wordt geciteerd. De Telemachus en Hendrik de Groote van Feita17 5 J. te Winkel, Ontwikkelingsgang 2 V, blz. 265.
176 Jan de Marre, Batavia, Voorbericht blz. **2 verso.
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ma (resp. 1733 en 1753) hebben op zijn tijdgenoten grote indruk gemaakt en
een normatieve betekenis gehad voor hun werk.
Het verwaarlozen van de vertalingen bij mijn bespreking van de „Vergiliaanse" lijn in het Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epos zou te
kort doen aan het beeld van de werkelijkheid. Enerzijds door het negeren
van een wel degelijk bestaande „epische sub-literatuur", anderzijds door miskenning van de betekenis die door de tijdgenoten aan vertalingen werd gehecht
als middel „om de gedachten van de grootste geesten tot in het merg te doorgronden, hunne kunst en aardigheit hun af te zien, en zyne snaaren te leeren
stellen op hunne toonen", zoals Geeraardt Brandt over Vondel meedeelt. 177
§ 9.

TERMINOLOGIE EN METHODE

De termen

In de voorgaande paragrafen heb ik de termen epos en heldendicht als
synoniemen gehanteerd zoals de Renaissancisten en Klassicisten dit deden,
en zoals ook na hen tot voor kort algemeen gebruikelijk was. In de laatste
decennia is daarin echter verandering gekomen. Vanuit Engeland is een nieuwe
opvatting zich in de literatuurwetenschap gaan verbreiden; de synonymie van
epos en heldendicht is niet meer vanzelfsprekend. Dat maakt het voor mij nodig, mijn terminologie toe te lichten en te verantwoorden.
De grote stoot tot de bewuste verandering werd gegeven door literatuuronderzoekers als het echtpaar Chadwick en C. M. Bowra. Om tot een betere
specificatie te komen, gingen zij onderscheid maken tussen de termen epic
en heroic poem, die voordien ook in Engeland als synoniemen golden. Terwijl
epic zijn algemene en daardoor wat vage betekenis behield, werd die van
heroic poem aanzienlijk verengd. Voortaan werd daaronder nog slechts verstaan: „the narrative verse with a heroic subject belonging to the heroic age,
at whatever date or in whatever part of the world that age manifested itself". 178
Wat er in deze definitie met "the heroic age" wordt bedoeld, laat zich verduidelijken door een citaat uit Bowra's baanbrekende boek Heroic Poetry:
(Heroic poetry) is composed in the conviction that its characters belong
to a special superior class, which it sets apart in a curious kind of past.
Just as the Greeks believed that for a period which lasted for some four
generations and had as its main events the sieges of Thebes and of Troy,
men were heroes and performed tasks unusually hazardous and glorious,
so the Germanic peoples in Germany, Scandinavia, England, Iceland,
and Greenland believed in a heroic age of some two centuries which
contained the great figures of Ermanaric, Attila, and Theodoric, and had
as one of its chief episodes the destruction of the Burgundians by the
Huns. Something of the same kind may be seen in mediaeval France
with its conception of a heroic society clustered round Charlemagne in
his wars against the Saracens; in Armenia [ ... ]; in Albania [ ... ]. 179
Geeraardt Brandt, Het Leven van Joost van den Vondel, ed. P. Leendertz jr. ('s-Gravenhage 1932), blz. 31.
178 Aldus de definitie, die E. M. W. Tillyard (The English epic, blz. 1) afleidt uit Bowra's
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studie Heroic Poetry.
17 9

C. M. Bowra, Heroic Poetry (Londen 1952), blz. 25.
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Het epos, dat tot een latere cultuurfase behoort dan de heroic poetry, duidt
Bowra zowel voor de Oudheid als voor de periode van Renaissance en Klassicisme aan als "literary" epic.
Ten onzent vinden wij deze onderscheiding terug in het artikel, dat J. G.
Bomhoff onder het lemma „Heldendicht, heldensage, heldenlied, heldenepos"
schreef voor de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. 180 Reeds het
viervoudige trefwoord doet uitkomen, dat Bomhoff heldendicht opgevat wil
zien in de zin van Bowra's heroic poem; het daaronder volgende artikel bevestigt dit ten volle. De Renaissancistisch-klassicistische epen moeten daarvan
dan ook volgens Bomhoff scherp worden onderscheiden. Na „enkele van de
beroemdste" bij name vermeld te hebben, vervolgt hij:
Al deze epen, hoe belangrijk ook als kunstwerken, kunnen geen heldenepos genoemd worden in de boven aangegeven zin en de diepste reden
is wellicht dat het helden-tijdperk als jeugdperiode der cultuur voorbij
was met zijn eigenaardige verheerlijking van de in oorlog en geweld strijdbare man.
Het behoeft geen betoog, dat de onderscheiding tussen „heroïsch" en „literair" epos een verdieping van inzicht betekent, waarvoor wij dankbaar hebben
te zijn. Maar ik zou het bijzonder betreuren, als deze onderscheiding in onze
taal tot een drastische betekenis-verenging van de term heldendicht zou leiden,
parallel aan die van heroic poem in het Engels. Ik weet wel, dat deze term als
synoniem voor „epos" zijn bezwaren heeft en dat het eerste deel van het compositum meermalen aanleiding is geweest tot verwarring en onzekerheid, zowel bij epische auteurs als bij hun critici. Daar staat evenwel tegenover, dat de
„algemene" betekenis steunt op een traditie van meer dan drie eeuwen.
Daaraan in een handomdraai een einde te maken zou onvermijdelijk misverstand en begripsverwarring in de hand werken. Want zelfs al zou bij nieuwe
publikaties de term met de uiterste consequentie slechts in zijn nieuwe betekenis warden gebruikt, dan zou daarin toch, bij citaten uit vroegere auteurs en
bespreking van hun opvattingen, telkens 66k weer rekening moeten worden
gehouden met de oude. Onoverkomelijk is dit bezwaar blijkbaar niet, zoals

uit de gang van zaken in Engeland valt af te leiden. Maar waarom zouden wij
desondanks niet trachten het voor ons taalgebied te vermijden, nu dit nog mogelijk is? Naar mijn mening heeft namelijk ten onzent het „nieuwe" begrip
heroisch epos zich nog niet zozeer met de term heldendicht vereenzelvigd, dat
beide als onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten worden beschouwd. Als
ik dat juist zie, ligt de oplossing van het probleem voor de hand. Dan kunnen
wij heldendicht in zijn traditionele betekenis handhaven, als wij er maar in
slagen voor het begrip heroisch epos een nieuwe en uiteraard adaequate term
te vinden die geen aanleiding kan geven tot misverstand.
Merkwaardigerwijs is zulk een term ons door Bomhoff in zijn hierboven
vermelde artikel al aan de hand gedaan. Het is bijna, of hij eenzelfde gedachtengang heeft gevolgd als ik en tot eenzelfde conclusie is gekomen. Immers, in
zijn viervoudig lemma staat heldendicht wel als belangrijkste van de vier
trefwoorden voorop, maar in het artikel zelf komt het in het geheel nièt voor!.
Daar wordt voor "heroic poem" stelselmatig de term heldenepos gebruikt.
En dat is een term die wij, dunkt mij, zonder bezwaar kunnen aanvaarden.
180 Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur,

(kol. 2) — 566 (kol. 2).
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deel m (Hilversum z.j. [1965]) blz. 564

Beoordeeld naar de traditionele betekenis van epos en heldendicht, zou heldenepos als een pleonasme en/of contaminatie moeten worden beschouwd. Maar
uitgaande van de onderscheiding tussen het heroïsche en het literaire epos,
vindt men daarin precies wat nodig is om naar het eerste te verwijzen, zonder
mogelijkheid van betekenisverwarring met een semantisch gefixeerde oudere
term. Dat blijkt uit de omschrijving van het nieuwe begrip, zoals deze daardoor
gegeven kan worden: „Een heldenepos is een heldendicht (epos) met een
heroïsch onderwerp uit de heroën-tijd, 181 en heeft als zodanig een geheel ander
karakter dan de literaire heldendichten (epen) uit latere cultuur-fasen".
In het vervolg van deze studie houd ik mij aan de aangegeven terminologie.
Ik blijf dus epos en heldendicht als synoniemen hanteren; waar het nodig
blijkt naar het "heroic poem" in de nieuwe zin van dit woord te verwijzen, doe
ik dat met de term heldenepos.

De methode
Na Tillyard's studie The English epic and its background (1954) is het
niet meer mogelijk over het Renaissancistisch-klassicistische epos te schrijven,
zonder eerst positie te hebben gekozen ten aanzien van het principiële probleem dat hij in zijn Introduction 182 aan de orde stelt.
Tillyard gaat ervan uit, dat men niet met een studie over epen kan beginnen, alvorens te hebben vastgesteld wat de beslissende kenmerken van het
epos zijn. Daarbij is het hem niet te doen om uiterlijke karakteristika als
vormgeving en structuur, maar om het meest wezenlijke: om datgene wat
een bepaald dichtwerk tot „epos" maakt, terwijl een ander
eventueel met
eenzelfde vormgeving
op deze naam niet of slechts ten dele aanspraak
kan maken. Met andere woorden: Tillyard zoekt naar een innerlijk criterium,
dat gegolden heeft of zou moeten hebben voor de schrijvers van alle epen die
hij gaat onderzoeken; het vinden daarvan zou hem in staat stellen hun werk
met meer begrip te interpreteren en met meer juistheid te evalueren.
Het is duidelijk dat de karakteristika van het heldenepos, waaraan Bowra
zijn Heroic Poetry heeft gewijd, hier van geen nut kunnen zijn; daarvoor is
de „literaire" epiek van Renaissance en Klassicisme te essentieel anders. Derhalve wendt Tillyard zich tot de toenmalige theorie, zoals deze in de poëtica's

van de zestiende tot de achttiende eeuw, aangevuld met meer incidentele beschouwingen en opmerkingen, werd vastgelegd.
Hij vindt daar echter niet wat hij zoekt; zijn speurtocht loopt uit op een
volslagen teleurstelling. De contemporaine theorie
does nothing to characterize the epic. It tells us that the epic is the noblest
form and that to succeed in it is a virtuous act, but it does not tell us
the kind of nobility it attains or the conditions of epic success. And when
we turn from the high generalisations of the neo-classic critics to their
detailed remarks we get less satisfaction. We learn that a noble kind of
verse and of language must accompany the nobility of theme and of
personages. We hear disputes on supernatural machinery and the proprie181 Ik sluit hier aan bij de definitie van Tillyard, geciteerd in de tweede alinea van deze
paragraaf op blz. 53.
182 E. M. W. Tillyard, The English epic, blz. 1-15. Bij citaten uit deze Introduction volsta
ik in deze paragraaf verder met een vermelding-tussen-haakjes, direct achter elk
citaat, van de bladzijde(n) waarop dit te vinden is.
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ty of religious subjects. But we do not find any principle to guide us in
deciding whether this or that work does or does not make the epic impression. (blz. 3)
De conclusie van Tillyard is volkomen juist. De theoretici van Renaissance
en Klassicisme gaan streng rationeel en daardoor formalistisch te werk. Zij
beperken zich tot de punten, waarbij zakelijke omschrijving en bespreking mogelijk zijn. Dit brengt mee dat hun discussies en onderlinge polemieken uitsluitend gericht zijn op de „concrete" uiterlijke kenmerken van het epos: vorm,
structuur, onderwerp, doelstelling. Aan de vraag naar het wezenskenmerk van
het genre "the kind of nobility it attains or the conditions of epic success"
komen zij niet toe. Of liever: die vraag bestáát voor hen niet, en kan voor
hen ook niet bestaan, omdat zij er in hun rationalisme van overtuigd zijn dat
ook in poeticis de rede deze hoogste eigenschap van de mens dominant
is en moet zijn. Wanneer een dichter zich in zijn werk houdt aan wat de rede
hem ter bereiking van zijn doel voorschrijft, komt de rest
de bezieling, de
artistieke vormkracht
vanzelf in orde. Althans wanneer de auteur van nature „dichter" is, bij gebreke waarvan ook de meest minutieuse toepassing van
de regels hem geen werk van enige betekenis kan doen voortbrengen. Wij mogen dit laatste vooral niet uit het oog verliezen! De rationalistische theorie van
Renaissance en Klassicisme beoogt nièt, willekeurige „liefhebbers" van de
poëzie de weg te wijzen naar het volle dichterschap, maar aan hen die van
nature reeds dichter zijn de „geboren" dichters dus de middelen aan de
hand te doen hun artistieke begaafdheid tot een maximum van ontplooiing en
effectiviteit te brengen. Ik behoef in dit verband slechts te he ri nneren aan de
maxime, die Vondel in zijn Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste met
nadruk aan zijn raadgevingen en aanwijzingen laat voorafgaan:
Natuur baert den Dichter; de Kunst voedt hem op, dies geraeckt niemant
tot volmaeckheit, dan die de natuur te baet heeft, waer uit de kunst haren
zwier en leven schept. 183
Hoe zou hij duidelijker hebben moeten zeggen, dat alles wat er verder volgt
alleen van belang is voor wie „de natuur te baet" hebben, en nièt voor anderen? Dat de praktijk van de 17de en nog meer van de 18de eeuw wel eens
van de theorie afweek en de poëzie —zo niet geheel dan toch in zekere mate
als leerbaar beschouwde, doet aan het beginsel niets af.
Het heeft dus niets bevreemdends, dat Tillyard in de Renaissancistischklassicistische theorie geen omschrijving kon vinden van wat als wezenskenmerk van het epos zou moeten worden beschouwd. Als literair-historicus zal
hij dit trouwens ongetwijfeld al bij voorbaat geweten hebben; de gesuggereerde
speurtocht is stellig meer een literaire figuur dan werkelijkheid.
Intussen, wat nu? In antwoord op die vraag stelt Tillyard twee mogelijkheden, waartussen de onderzoeker zal dienen te kiezen. Enerzijds kan deze
berusten in de situatie zoals hij die aantreft, anderzijds kan hij trachten zo
goed mogelijk zèlf te voorzien in het tekort dat hij heeft geconstateerd.
In het eerste geval, dus bij aanvaardende berusting, ziet Tillyard
als ik
hem goed begrijp; hij duidt hier eerder aan dan dat hij uiteenzet
tweeërlei
manier waarop de onderzoeker kan uitgaan van de historische situatie, zoals
die nu eenmaal is: naar de theorie of naar de praktijk. Kiest hij voor de theo183 WB V, blz. 484, reg. 8 10.
-
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rie, dan aanvaardt hij "the safe method of defining the epic in external terms
alone" (blz. 3), zoals de auteurs van de poëtica's die hebben toegepast; dit
impliceert al zegt Tillyard het er niet bij dat hij moet trachten de formele kenmerken ondanks hun eenzijdigheid en ontoereikendheid zo te hanteren,
dat zij een aanvaardbaar criterium gaan vormen ter onderscheiding, zowel tussen werkelijke en „zogenaamde", als tussen goede en slechts gedeeltelijk geslaagde of geheel mislukte epen.
Geeft daarentegen de „berustende" onderzoeker de voorkeur aan de praktijk, dan neemt hij tot uitgangspunt: de totaliteit van alles wat zich in de door
hem bestudeerde periode formeel als epos heeft aangediend:

... one could group together all the strict Renaissance and neo-classical
imitations of the classic epic [ ... 1. By so doing you bring a lot of incongruous stuff together; but that is not your responsibility, for you have
committed yourself to no more than to a community of formal features.
(blz. 4)
Ook hier gaat Tillyard niet in op wat er dan verder moet gebeuren. Dat kan
echter moeilijk iets anders zijn dan een poging om door onderlinge vergelijking
kaf en koren van elkaar te onderscheiden, en duidelijk te maken waarom het
ene epos als kaf en het andere als koren moet worden beschouwd. Tillyard
spreekt in deze context van "classification by form"; hij gaat er dus van uit,
dat de beslissing primair of zelfs uitsluitend op de formele aspecten van de
onderzochte epen zal berusten. Dat maakt volgens hem de zaak niet eenvoudiger. Formele aspecten bepalen immers de aesthetische waarde niet: "... the
worthless and the excellent are subsumed under (them)". (blz. 4)
In plaats van te berusten kan de onderzoeker echter ook proberen zèlf het
(de) wezenskenmerk(en) van het epos vast te leggen, om dan dáárvan uit te
gaan bij zijn bespreking en evaluatie van de door hem bestudeerde epen. En
dat is de methode, die Tillyard voor zichzelf als de enig mogelijke ziet: "If I
am to write of the epic at all, in the way I want, I must begin by saying what
I think the distinguishing features of the epic spirit to be" (blz. 4).
In een scherpzinnig en erudiet betoog zet hij vervolgens uiteen, wat hij als
die "distinguishing features" beschouwt en langs welke weg hij tot zijn conclu

sies gekomen is (blz. 4-13). Zijn overwegingen verdienen de volle aandacht
van ieder die de „literaire" epiek uit een bepaalde periode als studieobject
gekozen heeft of kiest; hij zal er op tal van punten door tot helderder inzicht
worden gebracht, of gestimuleerd tot nadere toetsing van eigen afwijkende
opvattingen.
Toch zie ik geen reden Tillyard's beschouwingen hier in gecomprimeerde
vorm weer te geven. Daarvoor blijven zij, ondanks hun brede grondslag en
onmiskenbare verdienste, naar mijn mening in laatste instantie toch te persoonlijk en subjectief. Tillyard komt tot een conceptie, die zeker niet die van de
Renaissancistisch-klassicistische epici en theoretici is geweest. Hij betrekt bij
"The English epic" óók werken, die door de tijdgenoten als iets geheel anders
dan epen werden beschouwd, zoals Sidney's Arcadia en Gibbon's Decline and
Fall of the Roman Empire. Weliswaar ziet hij daarin geen epen in de formele
zin van het woord, maar hij rekent ze wèl tot de werken "which, up to the
end of the eighteenth century, seem to me most worthily to embody the epic
spirit" (blz. 14). Uit dit citaat blijkt, hoezeer "the epic spirit"
naar eigen
definitie
domineert, en hoe dit leidt tot een totaal ander beeld van de
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epische situatie dan men verkrijgt, als men uitgaat van de poëtica's en daarmee
van de contemporaine opvattingen. Het meest opmerkelijke verschil is wel,
dat bij Tillyard de scherpe scheiding tussen poëzie (in dit geval: epos) en
historie wegvalt, die door de Renaissancistisch-klassicistische theorie zich
baserend op Aristoteles
als axiomatisch werd beschouwd. 184
Natuurlijk heeft Tillyard het volste recht op deze manier te werk te gaan,
en zijn boek bewijst dat die manie r zeker niet zinloos is. De nieuwe benaderingswijze en de nieuwe groepering leiden herhaaldelijk tot opmerkingen en
constateringen, die het inzicht van de lezer ten aanzien van het epos verdiepen.
Wij kunnen niet anders dan erkennen, dat The English epic een uitermate
leerzaam boek is ... in zijn soort. Maar die soort kan nauwelijks meer tot de
literatuur-historie worden gerekend, hoeveel literair-historisch materiaal er
ook in verwerkt is! Daarvoor doet Tillyard de feitelijke literaire situatie in de
periode van zijn onderzoek te veel geweld aan, zowel wat de theorie als wat
de praktijk daarvan betreft. De contemporaine theorie, in de Introduction
gekenschetst als formeel en uiterlijk, komt in het eigenlijke boek slechts af en
toe terloops ter sprake; bij de gevolgde opzet is zij te weinig relevant om meer
aandacht te rechtvaardigen. Ten aanzien van de praktijk gaat Tillyard eclectisch te werk. Centraal staan in zijn boek de zeven werken die volgens hem
"most worthily embody the epic spirit", 185 en daaromheen groepeert hij de
bespreking van wat hij in verband met die werken van belang acht: "the nearsuccesses" ; "the interstices between these works" ; "the form the epic would
have taken in certain vacant ages, had a great enough poet been writing then",
"the foreign works that helped to form these successful embodiments of the
epic spirit in England"; "the foreign critics who helped to form the English
critics' ideas of the epic kind" (blz. 14). Maar nergens wordt een beeld gegeven van de totaliteit van het Engelse Renaissancistisch-klassicistische epos.
Omtrent de quantiteit, de aard, de qualiteit, van wat zich als epos aandiende
zonder te voldoen aan het criterium van Tillyard's "epic spirit" vernemen
wij zo goed als niets, laat staan dat er een poging wordt gedaan de ,,mislukkingen" te karakteriseren en zoveel mogelijk te verklaren. Over ontwikkeling
of kentering in de opvattingen omtrent het epos, en de neerslag daarvan in de
epische praktijk, wordt niet of nauwelijks gesproken.
Uit literair-historisch oogpunt moet naar mijn mening dan ook geconcludeerd worden, dat Tillyard verkeerd heeft gekozen, toen hij meende niet te
moeten berusten in de "lacune" het ontbreken van elke aanduiding omtrent
niet-formele kenmerken van het epos die hij in de epische situatie van de
17de en 18de eeuw aantrof. Hij beging een literair-historische fout door te
184 Tillyard is zich dit blijkbaar bewust geweest en verklaart daarom, op welke gronden
"I have included history". Die gronden zijn naar mijn mening echter bij lange na niet
overtuigend genoeg om een zó ingrijpende afwijking te rechtvaardigen. De lezer

oordele zelf:
"My reasons have to do both with literary value and with neo-classic theory. Herodotus and Gibbon forced themselves on me as writers who partly fulfilled the epic
function. Further, the neo-classic critics constantly bring epic and history together,
if only to say that the epic writer must not be too historical. And lastly Gibbon
seemed to me directly inspired by neo-classic theories of the epic when he came to
consider a subject for historical writing" (blz. 15).
i"5 Die zeven werken zijn: "Piers Plowman, the Faerie Queene, Arcadia, Paradise Lost,
the Holy War, Pope's Iliad, and the Decline and Fall of the Roman Empire" (blz. 14).
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trachten zèlf in die lacune te voorzien, en te menen dat hij zijn conclusies
kon terug-projecteren naar een verleden dat geheel anders dacht en oordeelde
dan hij. Zoals ik hierboven al heb gezegd, 186 was er in dat verleden geen
„lacune". Het ontbreken van an dere dan formele criteria voor het epos maakt
déél uit van de episch-poëtische situatie in de betrokken periode. Wie dit niet
aanvaardt, raakt op verkeerd spoor, doordat hij niet ziet hoe juist uit de enkelen nog méér uit de rationele gedachtenwereld die daaraan
formele theorie
ten grondslag ligt
begrepen en verklaard moet worden dat en waarom de
epische praktijk zich ontwikkelde zoals zij dat deed.
Uit het bovenstaande is wel gebleken, dat ik in het door Tillyard gestelde
alternatief anders meen te moeten kiezen dan hij. Naar mijn overtuiging kan
en mag de literair-historicus slechts uitgaan van de feitelijke gegevens die tot
zijn beschikking staan; zijn interpretatie van die gegevens dient zoveel mogelijk gebaseerd te zijn op contemporaine opvattingen, zowel omtrent de poëzie
en het epos, als 66k omtrent geloofspunten en politieke visies die zich in bepaalde epen doen gelden.
Op grond van deze overtuiging heb ik besloten tot de volgende werkwijze,
waarin men een combinatie kan zien van de twee door Tillyard aangegeven
mogelijkheden voor de onderzoeker die „berust" in de historische situatie zoals deze zich aan hem voordoet. 187
Mijn uitgangspunt is de totaliteit van alles wat zich
binnen de Vergiliaanse traditie 188
in de periode tussen 1550 en 1850 als epos presenteert. Ik wil
trachten dit materiaal zoveel mogelijk te ordenen door het aangeven van algemene ontwikkelingslijnen en het onderscheiden van specifieke groepen; daarbij
zal uiteraard ook ter sprake moeten komen, hoe die ontwikkelingslijnen en
die specifieke groepen dienen te worden verklaard. Veel aandacht zal moeten
worden besteed aan de interpretatie en karakteristiek van bepaalde epen,
hetzij omdat zij in hun tijd grote waardering vonden en invloed hebben gehad
op de verdere ontwikkeling van het genre, hetzij omdat zij representatief zijn
voor een specifieke groepering. Bij dit alles zal mij steeds voor ogen moeten
staan, dat mijn onderzoek in de eerste plaats gericht dient te zijn op begrijpen
en verklaren. Het gaat erom uiteraard: zoveel mogelijk te achterhalen
wat de epische auteurs met hun werk beoogden, welke norm zij zich stelden,

waarom zij een bepaalde vorm kozen, in hoeverre zij hun opzet wisten te
realiseren, waaraan hun geheel of gedeeltelijk slagen moet worden toegeschreven en waaraan hun geheel of gedeeltelijk tekort schieten. In één woord: het
gaat erom duidelijk te maken, waarom het Nederlandse Renaissancistischklassicistische epos is wat het is.
De hierboven geschetste doelstelling impliceert een aesthetische evaluatie.
Ordening van poëtisch materiaal houdt altijd 66k in: rangschikking naar de
literaire betekenis. Dat is voor een historicus onder alle omstandigheden een
hachelijke onderneming, maar in het bijzonder wanneer het zoals hier
gaat om een genre, een poëtische stijl en een dichterlijk taalgebruik, die geheel afwijken van de huidige voorkeuren en opvattingen omtrent poëzie. Een
enigszins billijke en historisch verantwoorde evaluatie vraagt dan ook van
de onderzoeker een grote mate van terughoudendheid. Hij zal rekening moe-

186

Zie boven, blz. 56.

18' Zie boven, blz. 56-57.
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188 Zie boven, blz. 48.

ten houden met het poëtisch klimaat waarin de besproken epen ontstonden.
Zijn evaluatie zal primair gebaseerd moeten zijn op onderlinge vergelijking en
op confrontatie met het werk van bewonderde en nagevolgde voorgangers.
Poëtisch aanvoelingsvermogen is daarbij voor hem onmisbaar, maar hij zal
dit vermogen slechts mogen hanteren als wichelroede, nièt als proefsteen.
§ 10. DE BOMEN EN HET BOS

Het uitgangspunt dat ik gekozen heb
„de totaliteit van alles wat zich in
de periode tussen 1550 en 1850 als epos presenteert"
brengt enkele moeilijkheden mee, waaraan ik in deze verantwoording van mijn werkwijze niet stilzwijgend mag voorbijgaan.
De eerste is van feitelijke aard. Totaliteit impliceert volledigheid. Ik heb
er dan ook naar gestreefd in mijn onderzoek alle epen uit de genoemde periode
te betrekken. Maar ik kan niet garanderen daarin werkelijk te zijn geslaagd.
Het is zeker niet uitgesloten dat een aantal epische dichtstukken, die voor
bespreking in aanmerking komen, mij zijn ontgaan; b.v. doordat zij niet afzonderlijk verschenen, maar werden opgenomen in een bundel waarvan de
titel hun aanwezigheid niet doet uitkomen. 189 Dat is echter een risico waaraan
niet te ontkomen valt. Ik heb het dus aanvaard, in de m.i. gerechtvaardigde
verwachting dat het algemene beeld van de epische situatie, zoals ik die teken, door zulke incidentele lacunes niet wezenlijk wordt aangetast.
Belangrijker is de tweede moeilijkheid. Hier gaat het namelijk om een methodologisch probleem, waarvoor ik een oplossing moest zoeken: dat van de
bomen en het bos.
Doordat van het merendeel der epen nauwelijks iets meer bekend is dan
de titel, is het voor mij onvermijdelijk op elk daarvan vrij uitvoerig in te gaan.
Alleen op die manier kunnen de samenhangen en tegenstellingen, ontwikkelingen en afwijkingen worden achterhaald, die men moet kennen om tot een karakteriserend overzicht van de epische activiteit als samenhangend geheel te
kunnen komen. Men moet met de bomen vertrouwd zijn om het bos te kunnen beschrijven dat zij samen vormen. De aard van dat bos wordt immers niet
alleen bepaald door hun aantal, maar ook zelfs nog meer door hun
soort, hun vorm, de verscheidenheid van omvang en hoogte, eigenaardige vergroeiingen en andere opvallende bijzonderheden.
Het onderzoek van de afzonderlijke epen kan echter gemakkelijk leiden
tot een zo exclusieve aandacht voor de incidentele details van een bepaald
dichtstuk, dat dit geïsoleerd raakt uit het geheel waarin het zijn plaats heeft.
Anders gezegd: het gevaar dreigt dat vanwege de bomen het bos niet meer
wordt gezien. Daarom heb ik gezocht naar een manier om steeds zoveel mogelijk het besef levendig te houden, dat de bomen déél uitmaken van het bos
en iets van hun wezen aan die communiteit ontlenen. Als solitair zouden zij
er ongetwijfeld anders hebben uitgezien dan nu het geval is.
De methode, waartoe ik gekomen ben, gaat uit van de drie perioden die
ik in de geschiedenis van de Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epiek

189 Zo is b.v.

Het Leven van den Propheet Elisa van Govert Klinkhamer opgenomen in
diens Leerzaame Zinnebeelden, en Bybel-stoffen (Amsterdam 1740). In dit geval wordt
het epos op het titelblad — maar nièt in de Franse titel en nièt op de titelprent —
apart vermeld; er is echter geen enkele zekerheid dat dit altijd werd gedaan.
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HOOFDSTUK II

De Westeuropese context

§ 1. INLEIDING

In alle literaturen van West-Europa heeft tussen 1500 en 1800 het Renaissancistisch-klassicistische epos een bel angrijke rol gespeeld. En er is
ondanks taalbarrières en godsdienstige tegenstellingen
zoveel wisselwerking
en onderlinge beïnvloeding dat, althans voor de hoofdlijnen, de geschiedenis
ervan beter op internationaal dan op nationaal niveau kan worden beschreven. De epische activiteit binnen één literatuur omvat slechts bepaalde aspecten en bepaalde momenten uit dat grotere geheel. Het is een uitermate
boeiend schouwspel, te zien hoe het Renaissancistische epos bijna tegelijkertijd in verschillende landen in telkens weer andere vorm opkomt; hoe één
van die vormen de Tassoniaanse het, vooral op grond van zijn theoretische fundering, van de andere wint; hoe het rationalisme deze Tassoniaanse
vorm verstrakt tot het klassicistische epos; en hoe tenslotte in de 18de eeuw
de „gevoeligheid" van Klopstock en zijn navolgers dit rationalisme weer
terugdringt en doorbreekt.
Het is hier uiteraard niet de plaats voor zulk een chronologische en vergelijkende bespreking van de Westeuropese ontwikkeling. Maar ik kan er toch
ook niet helemaal over zwijgen. Immers, dan zou de context wegvallen, waarin de geschiedenis van het Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epos
haar plaats heeft en waardoor zij goeddeels wordt bepaald. Ik laat dus in een
zestal paragrafen een kort overzicht volgen van wat er op episch gebied aan
belangrijks is voorgevallen in resp. Italië, Portugal, Spanje, Frank rijk, Engeland en Duitsland. Daarbij beperk ik mij zoveel mogelijk tot de ontwikkelingen, die voor het Nederlandse epos van betekenis zijn geweest. Niet in de
laatste plaats reken ik daartoe de verschijning van wat N. G. van Kampen
aanduidde als „de vijf beroemdste heldendichten van lateren tijd". 1 Weliswaar
heeft één daarvan Cam5es Os Lusiadas , voor zover ik zie, geen enkele directe invloed op de Nederlandse epische auteurs uitgeoefend, maar het neemt
in de geschiedenis van het Westeuropese nieuwe epos een te belangrijke
plaats in om hier buiten beschouwing te kunnen blijven. Bovendien heeft het
zich indirect ongetwijfeld ook hier te l ande doen gelden, zowel door zijn roem
als door de theoretische bedenkingen die ertegen zijn aangevoerd.
§ 2.

ITALIË

De oorsprong van het nieuwe epos ligt in Italië. Daar was de klassieke traditie nooit helemaal verdwenen, ook niet die van het epos. Zelfs in de meest
woelige en donkere periode die het land heeft gekend, tussen de negende en
1

Zie boven, blz. 15.
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de veertiende eeuw, blijven er reminiscenties aan opklinken. 2 Maar in het
trecento komt het tot een nieuwe opbloei, d ank zij de Humanisten. Het duidelijkst manifesteert die herleving zich in Petrarca's A f rica, een Latijns epos
in negen boeken waarin de heldendaden van Scipio Africanus maior worden
verheerlijkt. Dit werk staat echter allerminst alleen; het maakt deel uit van
een snel-opkomende literaire „mode" die al spoedig traditie wordt. Daartoe
behoren ook de talrijke kleine „epen" in het Latijn, waarmee in de 15de eeuw
hofpoëten de krijgsdaden en verdiensten van hun vorstelijke beschermers eerden;3 ik plaats het woord epen tussen aanhalingstekens, omdat de omvang van
deze gedichten vaak slechts enkele honderden hexameters eigenlijk te
gering is om ze zo te noemen.
Daarnaast was echter nog een andere epische traditie ontstaan: die van de
chansons de geste en de matière de Bretagne. Vanuit Frankrijk hadden deze
ridderromans hun weg gevonden, eerst naar Noord- en later ook naar ZuidItalië. Terwijl de belangstelling voor de hoofse materie van de Arthur-romans
zich in het algemeen tot de hogere kringen beperkte, vonden de Karolingische
verhalen gretig ingang bij alle lagen van de bevolking. Overal raakten de
Paladijnen van Karel de Grote bekend; steeds weer werden hun avonturen
en lotgevallen uitgebreid of opgesierd. De meest bewonderde en verheerlijkte
held onder hen bleef, ondanks alle toevoegsels, echter Roeland. 4 Hoewel heel
deze volkse ridderepiek in de volkstaal in literair opzicht van weinig
betekenis bleef, is zij toch van belang, omdat zij in tweeërlei opzicht het werk
van Ariosto en diens onmiddellijke voorgangers ten goede is gekomen. Enerzijds was door haar de Karolingische ridderroman dusdanig tot gemeengoed
geworden, dat de 15de-eeuwse dichters die daarbij aansloten verzekerd konden zijn van onmiddellijk contact met hun lezers. Anderzijds stelde zij hun een
versvorm ter beschikking welke bij uitstek zou blijken te voldoen: de ottava
rima. Dat is een strofe van acht regels, elk van elf syllaben, met rijmschema
abababcc, die in de volkstaal al vroeg de gebruikelijke vorm voor verhalende
poëzie was geworden.s
Die 15de-eeuwse dichters waren niet meer de cantastorie van vroeger, maar
Humanistisch gevormde poëten uit de hogere kringen. Aangetrokken door de
populariteit en de charme van de volkse ridder epiek, gingen zij daaraan hun
stof ontlenen en transponeerden ze in hun romanti, met behoud van de volkstaal en de ottava rima, uit de sfeer van een subcultuur in die van de gecultiveerde literatuur. Onder hen verdient Matteo Maria Boiardo de meeste aandacht. In zijn Orlando innamorato van 14866 verenigde hij als eerste de algemeen-bekende Karolingische verhalenstof met die van de meer esoterisch
gebleven matière de Bretagne: het grootse en strijdbare van de chansons de
-

Antonio Belloni, II poema epico e mitologico (Milaan z.j. [1909]), blz. 12-63: de beide
hoofdstukken over „La preistoria della poesia epica italiana".
3 A. Belloni, 11 poema epico, blz. 87-117: hdst. tv
„L'epica nel Quattrocento".
4 E. W. Edwards, The Orlando Furioso and its Predecessors
(Cambridge 1924), blz. 8.
5 Het vermelde rijmschema is een Toscaanse variant van de Siciliaanse ottava met rijmschema abababab (V. Pernicone, Storia e svolgimento della metrica in : Tecnica e
teoria letteraria, Milaan 1951 2, blz. 326).
6 In dat jaar gaf Boiardo de eerste twee boeken van zijn werk uit; het eerste boek bestaat
uit 29 canti, het tweede uit 31. Het derde boek bleef onvoltooid; in 1495, een jaar na
de dood van de dichter, verscheen voor het eerst een editie waarin ook het nagelaten
fragment (9 canti) van dit derde boek was opgenomen.
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geste met de hoofse amoureusheid van de Arthurromans. Eigennaam en
adiectief in de titel van zijn romanzo geven deze samensmelting als het ware
symbolisch weer. Maar bovendien brak Boiardo, door Roeland uit te beelden als een van liefdeshartstocht bezetene, bewust met een traditie. Want al
vielen ook in vroegere romanti de Karolingische helden meermalen aan de
liefde ten prooi, juist Roeland werd daarbij uitgezonderd. Als voorvechter van
het Christendom was hij steeds de verpersoonlijking van het Middeleeuwse
ridder-ideaal gebleven, ook op het gebied van de kuisheid. Bij Boiardo wordt
hij echter niet meer gedreven door het geloof, maar door zijn liefde voor de
betoverende Angelica. 7 Daarmee wordt de gehele sfeer van het verhaal anders. De ernst, die op de achtergrond van de Karolingische ridder-epiek aanwezig was gebleven en gesteund werd door het besef dat de strijd van het
Christendom tegen de opdringende ongelovigen nog altijd actueel was, is
verdwenen. Boiardo beoogt slechts luchtig en charmant vermaak. Daartoe
brengt hij met virtuositeit een groot aantal personen
inclusief hun avonturen en liefdesgevallen
in een gemeenschappelijk kader samen, zonder
dat er van een centrale gedachte of een werkelijke eenheid sprake is. Het
resultaat werd een even afwisselend als kleurig geheel, waarvan niet geheel
ten onrechte gezegd is dat het gebrek aan eenheid bijdraagt tot zijn grootste
charme: de telkens weer onverwachte wending die Boiardo's speelse verbeelding aan het verhaal geeft. 8
Boiardo stierf, voordat hij de Orlando innamorato had kunnen voltooien.
Latere dichters hebben getracht dit werk, dat zoveel opgang gemaakt had,
voort te zetten. Reeds in 1506 waagde de Venetiaan Niccolo degli Agostini
daartoe een poging. Maar de wèrkelijke voortzetting, of liever de vervolmakende voltooiing, kwam eerst tot stand in de Orlando furioso van Ludovico
Ariosto'9 Zoals Boiardo voortgebouwd en -gefantaseerd had op de wereld van
de traditionele ridder-epiek, zo doet Ariosto het op die van de Orlando innamorato. Alle belangrijke figuren uit dit werk zetten bij hem hun onvol-

tooide liefdesgevallen en avonturen voort. Boiardo is echter niet de enige
bron van Ariosto. Vrijwel in elke zang vallen de sporen van bewuste navolging
van auteurs uit de Oudheid aan te tonen, met name van Vergilius, Ovidius,
Catullus, Lucanus. 10 Die grondige kennis van de Latijnse klassieken oefende
tevens een gunstige invloed uit op Ariosto's gevoel voor verhouding en evenwicht. Bij hem zo kan met het stellen smelten de epische traditie van
E. W. Edwards, The Orlando Furioso, blz. 50.
8 E. W. Edwards, The Orlando Furioso, blz. 72. Men zie voor Boiardo's epos ook : Robert
M. Durling, The figure of the poet in Renaissance epic (Cambridge, Mass., 1965), blz.
91-111.
9 De Orlando Furioso verscheen voor het eerst in 1516 en telde toen 40 zangen; in de uitgave van 1532 is dit getal aangegroeid tot 46. — Ondanks deze omvang is het werk
naar de oorspronkelijke bedoelingen van Ariosto onvoltooid. Hij had het verhaal van
Roeland's lotgevallen willen voortzetten tot diens dood in de slag bij Roncesvalles.
Op raad van zijn vrienden, die dit een niet bij het geheel passend, te tragisch slot
vonden, zag hij daarvan echter af. Hij sloot toen — naar het voorbeeld van de Aeneis
— zijn werk vrij abrupt af met het tweegevecht waarin Ruggiero zijn grote tegenstander Rodomonte doodt; vgl. de overwinning van Aeneas op Turnus (Al. Cioranescu,
L'Arioste en France, des origines a la fin du XVIIIe siècle, Tome I, Parijs 1938, blz. 92).
1 o E. W. Edwards, The Orlando Furioso, blz. 112, onder verwijzing naar: Pio Rajna,
Le fonti dell'Orlando Furioso (1900 2). Voor Ariosto's romanzo zie men, behalve het
boek van Edwards, ook: Robert M. Durling, The figure of the poet, blz. 112-181.
'
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de Middeleeuwen en de nieuwe impuls van het Renaissancistisch Humanisme
tot een harmonieuse eenheid samen.
Dit betekent niet, dat de Orlando furioso een epos geworden is in Renaissancistisch-klassicistische zin. Ondanks de gesignaleerde invloed van de Oudheid blééf Ariosto's werk in wezen een romanzo. In nog verwarrender veelheid dan bij Boiardo volgen en verdringen elkaar een haast eindeloze reeks
van verhalen, personen, liefdesverwikkelingen, gevechten, avonturen, toverijen. Maar steeds weet de dichter de talloze draden vast in de hand te houden,
zodat een logische ordening de schijnbare verwarring beheerst en aan de steeds
wisselende episoden hun juiste plaats geeft. In deze zin kan men de Orlando
furioso een „eenheid" noemen. Eenheid van handeling zoekt men er echter
tevergeefs, evenals een duidelijk hoofdmotief. Afgezien van de vele minder
uitvoerig uitgewerkte of slechts incidentele verhalen, vallen er niet minder
dan drie „hoofd"-motieven aan te wijzen: de liefde van Orlando voor Angelica
en alles wat daarmee samenhangt; de strijd van Karel de Grote en zijn Paladijnen tegen de ongelovigen; de liefdesroman van Ruggiero en Bradamante,
stamouders van het Huis Este dat Ariosto met zijn werk wilde eren. Anders
dan men uit de titel zou vermoeden, komt de waanzin van Roeland eerst
halverwege het dichtstuk aan de orde.
Dit alles heeft een belangrijke rol gespeeld in de controverse tussen romanzo
en epos, die door het succes van de Orlando furioso werd opgeroepen.
Dat succes was bijzonder groot, niet alleen bij de lezers, maar ook bij de
dichters, van wie er velen zich naar Ariosto's voorbeeld gingen richten. Even
zag het er naar uit, dat de Renaissancistische romanzo algemeen als episch
genre, wellicht zelfs als hèt epos van de Renaissance zou worden aanvaard.
Deze ontwikkeling werd evenwel doorkruist en verhinderd door de herontdekking van Aristoteles' Poetica, die in 1498 te Venetië voor het eerst was
uitgegeven in een Latijnse vertaling van Giorgio Valla, en kort daarop ook
in de oorspronkelijke tekst het licht zag. Vrijwel onmiddellijk ging er een
dominerende invloed van uit op de literaire theorie, met name ook ten aanzien van het epos. Wel waren de speciale regels, die Aristoteles voor dit
genre gaf, te weinig volledig om zonder meer bruikbaar te zijn, maar men
kwam daaraan tegemoet door nadruk te leggen op zijn algemene voorschriften voor de poëzie, en door verder het ontbrekende aan te vullen uit de praktijk van Vergilius' Aeneis.
Aan deze normen getoetst, schoot de Orlando furioso vrijwel volledig te-

kort, in het bijzonder ten aanzien van de vereiste eenheid van handeling. Om
daartegenover een wèrkelijk epos te stellen, dat aan de Aristotelische voorschriften voldeed, gaf Giangiorgio Trissino in 1547-1548 zijn Italia liberata
dai Goti uit. In 27 boeken bezong hij daarin de herovering van Italië op de
Goten door de Byzantijnse veldheer Belisarius. Uit de opdracht aan Karel V
blijkt, dat dit epos bedoeld is als rechtstreekse aanval op de romanzi van
Ariosto en zijn navolgers. Trissino's grootste bezwaar daartegen gold, zoals te
verwachten viel bij een Aristoteliaan, het ontbreken van alle eenheid van handeling. Maar hij verwierp voor een epos óók de ottava rima; noch Homerus
noch Vergilius hadden immers hun werk in strofen-vorm geschreven! Om zoveel mogelijk bij hun voorbeeld aan te sluiten, maakte hij voor zijn Italia
liberata gebruik van rijmloze hendecasyllabi. Zonder veel overdrijving kan
men zeggen, dat hij van alles wat karakteristiek is voor Ariosto's werk eigenlijk alleen het dichten in de volkstaal aanvaardde.
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Zo gering als de literaire waardering voor Trissino's epos bleef, zo groot
was de invloed die het als theoretische uitdaging uitgeoefend heeft. De handschoen werd vrijwel onmiddellijk opgenomen door Giraldo Cintio en diens
leerling Giambattista Pigna. Volgens hen diende men de romanzi te beschouwen als een nieuw-ontstaan genre, waarvan Aristoteles nog niet geweten had
en waarvoor diens voorschriften dusonmogelijk bedoeld konden zijn. Tegen
deze opvatting kwam echter van verschillende zijden verzet. De belangrijkste
tegenstander was Antonio Minturno, die in 1563 zijn L'arte poetica uitgaf.
Daarin betoogt hij, dat er tegen de ridder-materie van de romanzi op zichzelf
geen bezwaar behoeft te worden gemaakt. Verwerpelijk daarin is niet de materie, maar de compositie zonder eenheid van h andeling. Op Cintio's opmerking dat het hier om een nieuw genre gaat dat aan Aristoteles onbekend was,
antwoordt hij dat de tijd geen wijziging brengt in de waarheid; en tot die tijdeloze waarheid behoort ook de noodzaak van eenheid in een dichtwerk. 11
Het is in dit stadium van de strijd om het epos, dat Torquato Tasso daaraan
zijn aandeel gaat leveren. 12
Reeds in 1562, nauwelijks achttien jaar oud, had hij zijn Rinaldo uitgegeven:
een romanzo in de trant van Ariosto, maar met een nadrukkelijke paging de
eenheid van handeling te realiseren. Nu ging een groter werk de dichter voor
ogen zweven, 13 een epos over Godfried van Bouillon dat tenslotte zou uitgroeien tot de Gerusalemme liberata (voltooid in 1575; voor het eerst, buiten
de dichter om, uitgegeven in 1581). Alvorens tot de uitvoering van dit plan
over te gaan, wilde Tasso echter tot klaarheid komen omtrent de theorie van
het epos. De vrucht van deze studie waarbij Minturno's aanvaarding van
de ridder-materie als onderwerp voor een epos een factor van betekenis werd
waren de Discorsi dell'arte poetica, waarschijnlijk ontstaan tussen 1564
en 1566, en in 1587 buiten Tasso's medeweten uitgegeven. Uit ontevredenheid
over de publikatie van dit z.i. nog onrijpe jeugdwerk hèrschreef de auteur
deze Discorsi; de nieuwe versie ervan verscheen in 1594 onder de titel Discorsi
del poema eroico. In beide versies hebben de Discorsi een niet licht te overschatten invloed gehad op de ontwikkeling van het Renaissancistisch-klassicistische epos, met name in Frankrijk. Tasso werkt er theoretisch uit, wat
hij al in de Rinaldo getracht had praktisch te bereiken: een verzoening van de
tegenstelling tussen epos en romanzo. Zijn doel was, de Aristotelische voor11 J. E. Spingarn, A history of literary criticism in the Renaissance

(New York 1899), blz.
108-124. Vgl. ook : René Bray, La formation de la doctrine classique en France (Parijs
1927 en latere fotomechanische herdrukken), blz. 34-37.
12 Behalve in de grote Italiaanse studies over hem — b.v. van A. Solerti (3 delen, Turijn
1895), L. Tonelli (Turijn 1935), A. Capuani (Milaan 1935) en E. Donadoni (Florence
1936 2) — vindt men ook veel belangrijks over Tasso en zijn werk in : C. P. Brand,
Torquato Tasso, a study of the poet and of his contribution to English literature
(Cambridge 1965) ; Chandler B. Beall, La fortune du Tasse en France (Eugene, Oregon,
1942); Joseph Cottaz, Le Tasse et la conception épique (Parijs 1942). — Voor de
Gerusalemme liberata zie men ook : C.M. Bowra, From Virgil to Milton (Londen 1963 7 ;
eerste druk 1945), blz. 139-193; E. M. W. Tillyard, The English epic, blz. 407-412;
Robert M. Durling, The figure of the poet, blz. 182-210.
13 De gedachte daaraan had hem reeds eerder bezig gehouden. In manuscript zijn 116
stanza's bewaard gebleven, die de aankomst van het leger der kruisridders vóór
Jeruzalem beschrijven. Zij zijn waarschijnlijk tussen mei 1559 en november 1560
ontstaan en opgedragen aan de Hertog van Urbino (C. P. Brand, Torquato Tasso,
blz. 54-56).
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schriften en het voorbeeld van Vergilius te combineren met de even kleurige
als afwisselende materie van Ariosto's ridderwereld.
Gerusalemme liberata
Aldus voorbereid, zette Tasso zich aan het werk en schreef in twintig zangen zijn Gerusalemme liberata.
De eenheid van handeling wordt er verzekerd door het grote, allesverbindende motief van de verovering van Jeruzalem op de ongelovigen door het
Christenleger van kruisridders onder Godfried van Bouillon. Daarmee begint de eerste Zang en eindigt de laatste. Maar in en om dit kruistocht-motief
heeft Tasso een hele reeks episoden in de trant van de romanti geweven. Evenals bij Ariosto dwalen ook bij hem de helden telkens uit het leger weg om
een schone vrouw te volgen of persoonlijke avonturen na te jagen. Ook in de
Gerusalemme oefent de liefdes-hartstocht zijn machtige bekoring uit; ook
daar nemen heldinnen als geduchte strijdsters aan oorlog en tweekampen
deel; ook daar neemt toverij een belangrijke plaats in; kortom: ook daar verdringt de ene boeiende episode zo snel de andere, dat men zich soms nauwelijks meer de samenhang van dit alles met Godfried's veldtocht bewust blijft.
Maar op het kritieke moment herstelt de dichter telkens weer het schijnbaar
verloren verband, door de aandacht van de lezer terug te voeren naar het
leger en de helden opnieuw onder de tucht van hun aanvoerder te plaatsen.
Zo blijft inderdaad de eenheid van handeling bewaard, zij het in een bijzonder
losse vorm.
Toch is Tasso er niet wezenlijk in geslaagd het compromis tussen epos en
romanzo te realiseren, dat hem bij zijn opzet voor ogen stond. Het was trouwens een onmogelijke opgave die hij zich gesteld had: zo iets als de quadratuur
van een cirkel. De tegenstellingen tussen de beide genres waren te groot om
zich op basis van gelijkwaardigheid te laten verzoenen. Een oplossing was
alleen bereikbaar, wanneer één van de twee als normatief werd aanvaard,
en van het andere slechts werd behouden wat met die norm in overeenstemming te brengen was. Maar dat wilde Tasso, blijkens de praktijk van zijn
Gerusalemme, nu juist nièt. Hij zocht naar een vorm, waarin beide genres
zo volledig mogelijk tot hun recht zouden komen: een epos dat tevens romanzo
zou zijn. Als wij dit voor ogen houden, kunnen wij er ons slechts over verbazen dat hij desondanks zo dicht bij zijn doel gekomen is veel dichter dan
theoretisch voor mogelijk te houden viel. Zijn fenomenale dichterschap doet
bij hem het onmogelijke bijna tot werkelijkheid worden! In de structuur van
de Gerusalemme doen de grenzen van dit bijna zich echter onmiskenbaar
gelden. Ik wil trachten dit op twee punten aan te tonen.
Hierboven heb ik terloops ook de toverij genoemd onder de componenten
van de Gerusalemme, die samenhangen met het voorbeeld van Ariosto. Dat
is op zichzelf wel juist, maar vereist toch een belangrijke aanvulling. De magie
bij Tasso is namelijk niet zonder meer een navolging van die uit de Orlando
furioso. In dit laatste werk is de toverij niet meer dan een luchtig, vrijblijvend,
vaak ironisch spel met het fantastische en onzinnige, culminerend in de tocht
van Astolfo naar de maan om het verstand van Roeland terug te halen dat
daar in een flesje bewaard wordt sinds deze het in zijn razernij om het verlies
van Angelica kwijt geraakt is. Bij Tasso daarentegen is de magie ernst, en berust zij op overwegingen van principiële aard.
voor zijn
een kruistocht
Uit de keuze van een Christelijk onderwerp
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epos, had de dichter de consequentie getrokken dat daarin geen plaats kon
zijn voor het heidens-mythologische goden-apparaat uit de Oudheid. Maar .. .
het is juist aan dit goden-apparaat dat zowel Homerus als Vergilius het
bovenaardse en bovennatuurlijke element ontlenen, dat zo karakteristiek is
voor hun werk en er als het ware een vierde dimensie aan verleent! Evenals
al zijn Humanistische tijdgenoten was Tasso er diep van overtuigd, dat dit
bovennatuurlijke element „le merveilleux", zoals de Fransen het noemen
niet verwaarloosd kon worden zonder de essentie van het epos aan te tasten.
In de Gerusalemme handhaaft hij het dan ook, maar in verchristelijkte vorm.
In plaats van Jupiter treedt bij hem God, in plaats van de Olympische godenstoet de schare van Engelen; tegenover hen staat Satan
uit onachtzaamheid
geeft Tasso hem de „heidense" naam Pluto
met zijn onderhorigen die tezamen de Helleraad vormen. Zo wordt het mogelijk de twisten van de Homerisch-Vergiliaanse goden en hun tegengestelde pogingen om de gebeurtenissen op aarde te beïnvloeden
men denke aan de Aeneis, waar Venus de
Trojanen beschermt en Juno hen vervolgt
te transponeren in een strijd
tussen de machten van de Hemel en van de Hel. Tasso was niet de eerste die
deze transpositie heeft toegepast. In een Latijns epos over het leven van
Christus, de Christiados libri VII (1527), was Vida hem voorgegaan en had
deze de Helleraad reeds doen samenkomen. Maar wèl is Tasso, voor zover
ik weet, de eerste geweest die de verchristelijking van de godenwereld naar
het profane epos heeft overgebracht. En dat is een belissend moment geweest
voor de ontwikkeling van het epos in West-Europa!
De mogelijkheden van deze verchristelijking bleven echter beperkt. Men
kon er niet voortdurend gebruik van maken zonder tekort te doen, zowel aan
de eerbied tegenover het Heilige als aan de waarschijnlijkheid van het verhaal.
Dat laatste was niet minder erg dan het eerste, want waarschijnlijkheid is de
meest onverbiddelijke eis die de Renaissance aan alle serieuse poëzie stelde.
Tasso zag zich genoodzaakt een uitweg uit deze moeilijkheid te zoeken, en hij
vond die in de magie. Deze wordt door mènsen bedreven, zodat het onnodig
werd telkens weer de Hemel of de Hel rechtstreeks te betrekken bij de wonderbaarlijke gebeurtenissen waarover hij vertelt. Bovendien bleef hij daarmee
binnen de grenzen van wat als waarschijnlijk of althans als mogelijk aanvaardbaar was. Want evenals het merendeel van zijn tijdgenoten gelóófde Tasso in het bestaan van magiërs en magie; wij mogen dat vooral niet uit het oog
verliezen!
Theoretisch was het probleem van le merveilleux op deze manier inderdaad
opgelost. In de praktijk van de Gerusalemme maakt Tasso echter zo'n over66k bij aanvaarding van haar realidadig gebruik van de magie, dat er
teit
geen sprake meer is van waarschijnlijkheid. De sfeer wordt die van een
sprookje waarin alles mogelijk is en niets ons meer verbaast, met het gevolg
dat het steeds meer moeite kost de veldtocht van Godfried van Bouillon te
blijven zien als uitbeelding van een historische werkelijkheid. Wat in de Orlando furioso een charme te meer was, omdat alles er zich afspeelt in een
wereld van dichterlijke verbeelding die geen enkele pretentie van realiteit
heeft, werkt bij Tasso storend. En dit bezwaar wordt slechts zeer ten dele
weggenomen door de motivering, die de dichter zelf voor deze explosie van
magische activiteit geeft. Heel de Hel, zegt hij, komt in het geweer om de
verovering van Jeruzalem door de Christenen te verhinderen. Satan mobiliseert al zijn krachten, concentreert al zijn kunnen op dat éne kleine stukje
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van de wereld dat Palestina heet, geeft aan zijn dienaars vermogens als nooit
tevoren en nooit daarna. Het is een argument, dat stellig zijn waarde heeft en
dat ons helpt de opzet van de Gerusalemme beter te begrijpen. Maar het blijft
er toch te veel een pour le besoin de la cause om helemaal te kunnen bevredigen. Is het beleg van Jeruzalem door de Christenen wel belangrijk genoeg om
deze extreme krachtsinspanning van de Hel te rechtvaardigen? Zij zou aanvaardbaar zijn bij een centraal moment uit de Heilsgeschiedenis het optreden van Jezus (zoals bij Vida), de uitstorting van de Heilige Geest, de prediking en verbreiding van het Christendom , maar hier doet zij aan als
buitensporig. Tasso's argumentatie kan niet verhelen, dat de overdaad aan
magie in zijn epos nièt logisch voortvloeit uit de hoofdhandeling, maar een
gevolg is van het streven daarin de uitbundige tover- en sprookjesfantasieën
van Ariosto's romanpo te evenaren. Dat streven heeft geleid tot een tevéél,
waardoor de structuur van het geheel wordt verstoord.
Er is in de Gerusalemme nog een ander tevéél, dat uit hetzelfde vitium
originis voortkomt en vaak samengaat met dat van de magie: een overdaad
aan episoden. 14 In een epos hebben deze zeker hun plaats. Zij dienen als rustpunten voor de lezer, wiens aandacht niet onafgebroken door hetzelfde thema
geboeid kan blijven: ter afwisseling dus. Daarom moeten zij bij voorkeur
een ander karakter hebben dan de hoofdhandeling; hier kan b.v. de liefde
een rol spelen of een idyllisch tafereel worden getekend, als tegenwicht voor
de grimmigheid van het hoofdmotief. Bij Homerus en Vergilius ontbreken
dergelijke episoden dan ook niet, al blijven zij zowel in aantal als in omvang
beperkt. Daarentegen is de Orlando furioso in wezen niets anders dan een
aaneenrijging van losse, vrijwel zelfstandige episoden. Men zou kunnen zeggen dat daar de episoden er niet zijn ter wille van het geheel, maar dat omgekeerd het geheel er is om de episoden mogelijk te maken. Het een sluit
uiteraard het andere uit. Toch heeft Tasso geprobeerd tot een combinatie te
komen. Met het gevolg dat enerzijds de diversiteit van de opeenvolgende episoden telkens het uitzicht op het verloop van de hoofdhandeling belemmert,
terwijl anderzijds de episoden te veel aan zelfstandighed hebben ingeboet om
werkelijk te bevredigen als hun functionaliteit ten opzichte van het geheel niet
of niet duidelijk genoeg blijkt. 15
Aan het gesignaleerde bezwaar van een tevéél aan magie en aan episoden

moet billijkheidshalve echter dadelijk worden toegevoegd, dat het zich alleen
doet gelden wanneer wij de Gerusalemme bezien als samenhangend geheel,
als structuur. Op zichzelf kunnen de betrokken passages niet anders dan meesterlijk worden genoemd. Tasso's verbeeldingskracht is minder speels dan die
van Ariosto, maar zeker niet minder groots of minder meeslepend. Behalve
uit de fascinerende beschrijving van de Helleraad in Canto iv, blijkt dit misschien het best uit de beroemde magische! episode van Reinout (Rinaldo) en Armida in Canto xiv tot en met xvi.
Armida is de beeldschone nicht van de grote tovenaar Idraote, koning van
Damascus, en zelf eveneens bedreven in alle magische kunsten. Zij wordt door
haar oom naar het leger van de kruisvaarders gezonden om daar met haar
schoonheid en haar toverij zoveel mogelijk onheil aan te richten. En zij heeft
er gemakkelijk spel! Vrijwel alle ridders vallen onder haar bekoring, wat leidt
14 Voor wat daaronder in een epos wordt verstaan, zie men hierboven, noot 14 op blz. 6.
1 G Zoals b.v. de geschiedenis van Olindo en Sofronia (Canto ii) die in de lucht blijft hangen.
,
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tot allerlei verwikkelingen en zelfs tot een duel met dodelijke afloop. Tal
van haar aanbidders verlaten het leger om haar te volgen; zij maakt daarvan
gebruik om hen gevangen te nemen en onder sterk Saraceens geleide naar
Gaza te zenden. De held Reinout overvalt en verslaat echter dat geleide, en
verlost de beschaamde gevangenen. In razende woede zweert Armida zich
op hem te zullen wreken. Met magische middelen weet zij hem naar een klein
eiland in de Orontes te lokken en daar in een betoverde slaap te doen vallen.
Dan komt zij zelf tevoorschijn. Triomferend ziet zij op haar nu weerloze vijand neer: eindelijk zal zij haar wraak kunnen voldoen! Maar zelfs in zijn
slaap overwint de overwonnene zijn overwinnares. Reinout's mannelijke
schoonheid maakt zo'n diepe indruk op Armida, dat zij haar haat voelt overgaan in liefde en begeerte. In plaats van hem te doden, waait zij hem als een
tedere minnares koelte toe en omwindt hem met een keten van bloemen.
Overigens blijft die bloemen-keten toch altijd het werk van een tovenares:
de slapende Reinout wordt er volslagen machteloos door gemaakt. Dan tilt
Armida hem op haar vliegende wagen en voert hem mee naar het meest
woeste en afgelegen berg-eiland dat zij weet te vinden. Door toverij maakt
zij dit nog ontoegankelijker dan het van nature al is, om te voorkomen dat
ooit iemand haar zou kunnen vinden en haar idylle met Reinout verstoren.
Alle hellingen van de berg bedekt zij met eeuwige sneeuw. Maar temidden van
al die sneeuw roept zij een paradijs tevoorschijn: in een weelde van bloemen en groen strekt haar tovertuin zich uit om een heerlijk paleis, dat gelegen is aan de oever van een meer. In dat liefdesnest houdt zij Reinout gevangen. Deze is, letterlijk en figuurlijk, volkomen door haar betoverd. Hij
heeft heel het Christenleger en de belegering van Jeruzalem vergeten. In een
roes van zinnelijk geluk brengt hij zijn dagen door, omzongen door Armida's
vogels, omgeurd door haar bloemen, omvangen door haar armen. Er blijkt
dan ook heel wat voor nodig om hem uit die betovering te verlossen en weer
zichzelf te doen worden! Dat dit tenslotte lukt, is te danken aan de hulp van
een machtige tovenaar, die zich tot het Christendom heeft bekeerd en zijn
bovennatuurlijke vermogens in dienst van het goede heeft gesteld als „witte"
magie.
Tasso heeft de terugkeer van de verloste Reinout in het leger op verrassende wijze weten te vervlechten met het motief van de hoofdhandeling. Hij
is daarin geslaagd door er een andere episode aan vast te koppelen: die van
het betoverde bos. Bij een uitval is het de Saracenen gelukt de hele belegerings-apparatuur van de Christenen te verbranden. Godfried en de zijnen hebben dus dringend behoefte aan hout om daarmee een nieuwe bestormingsmachinerie te construeren. Maar het enige bos, waaruit dat hout komen kan,
is door de magiër Ismeno betoverd. Niemand kan er nog werken of het er
zelfs maar uithouden; niemand blijkt de betovering te kunnen doorbreken.
En daarmee staat of valt het beleg van Jeruzalem, want door gebrek aan het
nodige stormtuig is het kruisvaardersleger tot werkeloosheid gedoemd! Daaraan zal echter de terugkeer van Reinout een einde maken, verzekert Peter de
Kluizenaar (Peter van Amiëns), want aan hèm heeft de Hemel de onttovering
van het bos voorbehouden. Geen wonder dat er met stijgend ongeduld naar
diens komst wordt uitgezien! En natuurlijk stelt de held, als hij er eindelijk is,
de verwachtingen niet teleur die de Kluizenaar had gewekt.
De episode van het betoverde bos neemt zo'n belangrijke plaats in, dat
N. G. van Kampen ze in zijn Verhandeling over „de vijf beroemdste helden70

dichten van lateren tijd" 16 als de eigenlijke kern van de Gerusalemme zag:
„De onttoovering dus van dit bosch, hoe wonderlijk het luide, is de knoop des
gedichts". Dat is zeker niet juist, maar het typeert Tasso's epos dat Van
Kampen tot deze uitspraak komen kon. Er blijkt duidelijk uit, hoe dominerend de episoden ten opzichte van de hoofdhandeling geworden zijn.
Het succes van de Gerusalemme 17 is
ondanks de bezwaren van doctrinaire theoretici, die oordeelden dat Tasso te veel concessies aan de romanpo
gedaan had enorm geweest, met name in Italië en Frankrijk. Daartoe heeft
vooral de verchristelijking, zowel van de stof als v an „le merveilleux", veel
bijgedragen. Men zag ze als een overwinning van het ware geloof op de Oudheid. Tasso's helden stonden, omdat zij Christenen waren, eo ipso hoger dan
die van Homerus en Vergilius, terwijl Jeruzalem
zoals Vondel het in een
ander, maar analoog verband uitdruktel 8
niet „voor thien Troijens wijckt".
De Gerusalemme wees de weg naar een nieuw epos, dat het oude niet alleen
zou evenaren, maar vanwege zijn Christelijke grondslag zelfs overtreffen! Er
kwam dan ook een stortvloed van meer of minder geslaagde, meer of minder
slaafse navolgingen. In de Nederlandse letterkunde houdt Vondel's poging om
een epos over Const antijn de Grote te schrijven daarmee rechtstreeks verband; het is niet toevallig dat hij zich daarop voorbereidde door de bestudering en vertaling van Tasso's heldendicht. Helaas echter heeft al deze activiteit geen enkel werk van blijvende betekenis opgeleverd. Bij nader inzien
behoeft dit ons trouwens niet zo heel erg te verwonderen. Het compromiskarakter van de Gerusalemme, met zijn overdaad aan magie en zijn uiterst
labiele evenwicht tussen episoden en hoofdhandeling, maakte deze bijzonder
weinig geschikt om als model te dienen voor anderen. Door zijn grandiose
dichterschap kon Tasso er zelf in slagen, ondanks de dubieuse opzet toch een
werk te scheppen dat een hoogtepunt van de Westeuropese poëzie vormt.
Maar er viel niet te verwachten dat de gemiddelde dichter bij zijn navolging
eveneens de handicap van het Tassoniaanse compromis zou weten te overwinnen. En dat is dan ook niet gebeurd.

16

Zie boven, blz. 15-16. Het citaat op blz. 228 van de Verhandeling.

1' Een tragische omstandigheid is, dat de dichter aan de triomf van zijn epos vrijwel geen
deel heeft gehad. Terwijl druk na druk van de Gerusalemme verscheen, werd Tasso —
die aan ziekelijke prikkelbaarheid en vervolgingswaanzin leed — vastgehouden in het
klooster-hospitaal van Sant ' Anna te Ferrara, "where he was chained in a cell as a
raving madman" (C. P. Brand, Torquato Tasso, blz. 24). Toen hij na een zevenjarige
opsluiting in 1586 losgelaten werd, voltooide hij een ingrijpende omwerking van zijn
epos, die hij zelf als de enige definitieve versie beschouwde en waaraan hij de titel
Gerusalemme conquistata gaf. Inmiddels was echter de Gerusalemme liberata reeds te
bekend en te populair geworden om daardoor nog te kunnen worden verdrongen.
Hoewel er binnen een halve eeuw ook van de omwerking niet minder dan een twaalftal
uitgaven verschenen, bleef de epische roem van Tasso, met name in het buitenland,
voorgoed gebonden aan de oudere versie. Meestal wordt de Gerusalemme conquistata
— waarin de dichter het religieus-historische element aanzienlijk versterkte, de episoden rigoureus besnoeide en zich meer naar het voorbeeld van Homerus richtte dan
naar dat van Ariosto — zelfs als een mislukking beschouwd. In ieder geval heeft deze
bewerking voor de ontwikkeling van het epos in West-Europa géén betekenis gehad,
in opvallende tegenstelling met de Gerusalemme liberata.
18 WB II, blz. 93, reg. 231-232 (in „Renden Gedichtlievenden lezer" vóór Hierusalem verwoest van 1620).
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Naast het Christelijk oorlogs-epos, zoals dit met de Gerusalemme liberata
ingang gevonden had, treffen wij in de Italiaanse 17de eeuw ook nog een
godsdienstig-Bijbels en een mythologisch genre aan. Aan het eerste had Tasso
ook zelf deel met zijn Le sette giornate del mondo creato, voor het eerst
(posthuum) volledig verschenen in 1607. Hoewel niet vast staat of hij tot dit
dichtwerk over de Scheppingsweek geïnspirèèrd werd door de gelijksoortige
(Première) Sepmaine van Du Bartas, is wèl zeker dat hij er invloed van heeft
ondergaan. 19
Van het mythologische genre noem ik de Adone van Giambattista Marino,
in 1623 te Parijs verschenen een epos dat in zijn tijd te veel opgang gemaakt heeft om hier te kunnen worden verzwegen. Het kondigt zich aan als
„poema della pace e dell'amore" en is gewijd aan de liefde van Venus en
Adonis, die haar einde vindt met de dood van de laatste als slachtoffer van
het wilde zwijn. Maar de uitwerking van dit op zichzelf weinig omvangrijke
hoofdthema29 wordt telkens onderbroken door talloze andere mythologische
en erotische verhalen uit de Oudheid, uitweidingen en inlassingen, zodat het
gedicht uitdijt tot een omvang van niet minder dan 45000 versregels, verdeeld
in twintig zangen. Kenmerkend is vooral de cerebrale virtuositeit: Marino's
verbluffende spel met hyperbolen, concetti, rhetorische wendingen, gezochte
en gewaagde beelden alle bedoeld pour épater le bourgeois. Ook in de
Nederlanden hebben zijn werk en zijn stijl het Marinisme de aandacht
getrokken en bewondering gewekt. 21 Op de ontwikkeling van het Renaissancistisch-klassicistische epos heeft de Adone echter geen noemenswaardige
invloed gehad, zodat ik er niet nader op behoef in te gaan.
§ 3.

PORTUGAL

Evenals in Italië was ook in Portugal de opkomst tevens het hoogtepunt
van het Renaissancistische epos. In 1572 verscheen daar Os Lusiadas van
Luis Vaz de Camóes (1524?-1580). Wanneer wij de Orlando Furioso als
romanzo buiten beschouwing laten, is dus Portugal met het bereiken van een
hoogtepunt Italië voor geweest. De scheidslijn tussen romanzo en epos is
echter eerst later scherp getrokken en, zoals wij gezien hebben, is de opkomst
van het nieuwe epos in Italië te nauw met het werk van Ariosto verbonden
om de geschiedenis van dat epos eerst met Tasso (of eventueel Trissino) te
laten beginnen.
Trouwens, ook Camóes heeft de bekoring van de Italiaanse romanti ondergaan en werd er in zijn epos op bepaalde punten door beïnvloed. Niet
alleen neemt hij de strofische vorm over, maar zijn oitava komt volledig
overeen met de ottava rima; ook hij verdeelt zijn werk niet in „boeken", maar
in „zangen". En zozeer blijkt hij door de kleurige verbeeldingswereld van
19

M. Thibaut de Maisières, Les poèmes inspirés du début de la Genèse à l'époque de la
Renaissance (Leuven 1931), blz. 47-56.
20 Oorspronkelijk omvatte Marino's opzet slechts drie zangen (A. Belloni, Il poema epico,
blz. 362).
21 In een brief van 28 mei 1634 nodigt Hooft Tesselschade uit, met haar man naar Muiden
te komen, „niet zoo zeer om ons de aerdbezen, als om Marino te helpen lezen"
(J. A. Worp, Een onwaerdeerlycke Vrouw; brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade, 's-Gravenhage 1918, blz. 129).
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Boiardo en Ariosto geboeid, dat hij niet kan nalaten er enkele motieven aan
te ontlenen, al lieten zij zich moeilijk inpassen in zijn geheel andersoortige
epos. Het typeert de versabiliteit van zijn dichterschap, dat de integratie ervan
desondanks zo gelukkig geslaagd is. "Camóes adds much colour and life to
his poem by using some themes of chivalrous epic, but he introduces them
circumspectly with a proper regard to their relevance in their new place",
constateert Bowra. 22
Dergelijke gevallen zijn echter niet essentieel. In het algemeen gaat Camóes
zijn eigen weg. Anders dan Tasso zoekt hij niet naar een compromis tussen
romanzo en epos, en daarom staat hij veel zelfstandiger tegenover zijn voorgangers. Geheel naar eigen inzicht en vinding schept hij een epos dat rechtstreekser bij de Oudheid aansluit dan de Gerusalemme en dat daarom met
meer recht „Renaissancistisch" mag heten in de eigenlijke zin van dit woord.
Os Lusiadas 23

Zoals Vergilius met de Aeneis aan de Romeinen een nationaal heldendicht gegeven had, zo wilde Camóes dat doen voor de Portugezen. Ook zijn
volk had immers een wereldrijk gesticht, in Afrika en Azië. En het was vooral de ontdekking van de zeeweg naar Indië door Vasco da Gama (1498),
die dat mogelijk had gemaakt. Het is dan ook diens hachelijke tocht, die hij
zich tot onderwerp kiest. Nauwkeurig heeft hij zich op de hoogte gesteld van
alle historische bijzonderheden daaromtrent, om zijn lezers een reëel beeld
te kunnen geven van alle gevaren, en van de moed en volharding die nodig
waren geweest om daaraan het hoofd te bieden. Tegelijkertijd wilde hij zijn
landgenoten enigszins vertrouwd maken met die wonderlijke wereld in het
verre Oosten die hij uit eigen aanschouwing en ervaring kende , waarover allerlei verwarde verhalen de ronde deden, zonder dat men zich daaruit
een duidelijke voorstelling kon vormen.
Bovendien moest echter ook het kruistocht-karakter van de Portugese
expansie de nodige nadruk krijgen. De eindeloze oorlogen tegen de Moren,
eerst in eigen land en vervolgens in Noord-Afrika, hadden de Portugezen
zeer bewust gemaakt van hun positie als verdedigers van het Christendom
tegenover het Mohammedanisme. En nu bleek ook op de Oostkust van Afrika
en in Indië datzelfde Mohammedanisme de meest verbitterde en gevaarlijke
vijand te zijn. Het is dezelfde oorlog die daar werd voortgezet! Camóes ziet
dan ook de ontdekking en verovering van het verre Oosten als een heilige en
grootse taak, waartoe zijn volk geroepen was en waarvan het wonderbaarlijke
succes in de eerste plaats toegeschreven moest worden aan de steun van God.
De Portugezen zijn voor hem een uitverkoren volk. Terwijl de rest van Europa
steeds meer verscheurd wordt door de Reformatie-oorlogen, zijn zij de enigen
die de strijd van het Kruis tegen de ongelovigen voortzetten! Daarom acht
Camóes het van belang óók uiteen te zetten, hoe zijn volk tot die grootheid
en vroomheid gekomen is. De geschiedenis van dat volk
vanaf het vroegste
begin
moest dus eveneens een plaats in het epos vinden: als voorbereiding
en achtergrond van Da Gama's ontdekkingsreis. En tenslotte diende de historie
22

C. M. Bowra, From Virgil to Milton, blz. 121.
23 Men zie voor dit epos: C. M. Bowra, From Virgil to Milton, blz. 86-138; H. Houwens
Post, Het heroieke leven van Luis Vaz de Camoéns (Amsterdam z.j. [1950]), blz. 313339; E. M. W. Tillyard, The English epic, blz. 238-250.
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van het Portugese rijk in India te doen uitkomen, hoe er gebruik gemaakt was
en werd van de mogelijkheden die daardoor waren geopend.
Wat Camóes voor ogen stond, kwam dus neer op het uitbeelden van de
ontdekking van India door Da Gama als het centrale moment in de glorieuse
geschiedenis van Portugal. Een bijna onmogelijke opgave, als men bedenkt
dat dit alles tot een dichtwerk moest worden en niet tot een historische verhandeling of een berijmde kroniek! Om daaraan te kunnen voldoen, heeft
Camóes dan ook steun gezocht bij het voorbeeld van Vergilius. De tocht van
Vasco da Gama bood immers aanknopingspunten met de zwerftocht van
Aeneas in de eerste zes boeken van de Aeneis, als deze er nog niet in geslaagd
is voet aan wal te zetten in Italië. Camóes volgt Vergilius echter allerminst
slaafs na; hij ontleent enkel vrijmoedig aan hem wat hij meent nodig te hebben. Evenals later voor Tasso, is de Aeneis voor hem veeleer een bewonderd
en kostbaar hulpmiddel dan een dwingend model.
Os Lusiadas noemt de dichter zijn epos: de zonen (afstammelingen) van
Lusus, d.w.z. de Portugezen. Portugal heette bij de Romeinen Lusitania, en
Camóes sluit aan bij een oude overlevering als zou die naam teruggaan op een
mythische stamvader: Lusus, zoon en krijgsmakker van Bacchus toen deze
India aan zich onderwierp en de veroveraar van het Oosten werd. Dat geeft
aan die titel een heel bijzondere en pregnante betekenis! Het nageslacht van
Lusus herhaalt de heldendaad van zijn stamvader, maar glorieuser en vooral! niet in dienst van een heidense maar van de ware God!
In het kader van deze overzichts-paragraaf kan ik verder nog slechts op
enkele van de allerbelangrijkste punten in de tien zangen van Camóes' epos

wijzen.
Allereerst geef ik een voorbeeld van de wijze, waarop de dichter een bijzonder gelukkig gebruik weet te maken van de mogelijkheden die de aansluiting bij de Aeneis hem bood. Vergilius had de afwisseling van beproevingen
en voorspoed in de belevenissen van zijn held gefundeerd op de rivaliteit, de
strijd zo men wil, tussen twee godinnen. Aan de ene kant is er Juno, die alles
op alles zet om de Trojanen te verdelgen en te verhinderen dat zij in Italië
een nieuw rijk stichten. Tegenover haar staat Venus, de moeder van Aeneas,
die haar zoon en de zijnen helpt waar zij maar kan. Camóes maakt gebruik
van eenzelfde procédé, waarbij hij er meesterlijk in geslaagd is de houding
van de betrokken goden tegenover zijn Portugezen te motiveren! Hun grote
vijand is Bacchus. Tot nu toe is deze de grote veroveraar van het Oosten geweest, en hij wil verhinderen dat deze roem verduisterd wordt door de heldendaden van Lusus' nakomelingen. Daarentegen is Venus de helpster van Vasco
da Gama, zoals eerder die van Aeneas. Zij ziet namelijk in de Portugezen
vanwege hun moed en energie de erfgenamen van de oude Romeinen; de
liefde, die zij voor het volk van Aeneas had, heeft zij daarom op hen overgedragen. Meesterlijk is ook de manier, waarop Camóes de activiteiten van
Bacchus en Venus weet te koppelen aan de historische werkelijkheid. Wanneer
Vasco da Gama op de Oostkust van Afrika een haven wil binnenlopen, neemt
Bacchus de gedaante van een wijze oude man aan, om de machthebbers tegen
de Portugezen op te zetten en te bewegen tot bedrog en verraad. Dat bedrog
en dat verraad zijn historisch de Mohammedanen kenden de Portugezen
immers van elders reeds als felle bestrijders van hun geloof —, maar krijgen
een verrassend aspect door de fundering ervan in het Vergiliaanse optreden
van Bacchus! Historisch, hoewel naar een ander tijdstip verschoven, is ook
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de storm waarmee in de zesde zang Neptunus op aandringen van Bacchus!
— de vloot van Da Gama ten onder poogt te brengen. Dat dit hem niet lukt,
hebben de Portugezen te danken aan Venus die op even charmante als effectieve wijze ingrijpt. Bij het aanbreken van de morgen, als de orkaan nog
met volle kracht woedt, laat zij al haar nymphen zich met rozen-kransen
tooien als voor een feest. Tegen zoveel schoonheid en gratie zijn de storm- en
windgoden niet bestand: zij vergeten hun woede om zich over te geven aan
het liefdesspel.
In de tweede plaats wil ik met een enkel woord de drie episoden aanduiden,
die het meest tot de roem van het epos hebben bijgedragen. Achtereenvolgens
zijn dit: 1. in de derde zang de tragische geschiedenis van de moord (1355)
op Ines de Castro, geliefde van kroonprins Dom Pedro en hofdame van diens
wettige gemalin. Deze episode maakt deel uit van de historie van Portugal,
zoals die in zang in t/m v door Vasco da Gama aan de vorst van Melinde
wordt verteld. 2. in de vijfde zang de adembenemende verbeelding van de
geweldige Titan der zee Adamastor (= de ontembare). Uit wanhoop om zijn
vergeefse liefde voor Thetis is deze naar onbekende gebieden weggevlucht
en aan de Zuidpunt van Afrika door de goden veranderd in het voorgebergte
dat in zee steekt als Kaap de Goede Hoop, vanouds berucht en gevreesd om
de hevigheid van zijn stormen. 3. in de negende en tiende zang het Tovereiland der Liefde, dat Venus schept en naar de Portugezen toevoert als dezen
na de volbrenging van hun taak op terugweg zijn naar Lissabon. Het is een
klein paradijs van bloemen en vruchten en vogels, waar de Nereïden de helden wachten en de vervoering van de hoogste liefdesvervulling hun deel wordt.
Een verrukkelijk mythologisch sprookje, waarbij Camóes echter duidelijk laat
blijken dat het een allegorie is, die uitdrukking wil geven aan de gedachte dat
de dapperheid van Da. Gama en de zijnen beloond wordt met het geluk van
een eeuwige roem. In dit verband laat hij Thetis tevens uitdrukkelijk verklaren,
dat de goden en half-goden van de Oudheid die in het epos voorkomen
en
waartoe zij zelf behoort!
niet als werkelijkheid moeten worden opgevat;
zij zijn slechts een dichterlijke fictie: mensen wier naam door hun roem is
blijven voortleven.

Die uiteenzetting van Thetis betekent een moeilijk punt bij de interpretatie
van Os Lusiadas. In tegenstelling tot Tasso zag Camóes blijkbaar geen bezwaar in de combinatie van het heidense met het Christelijke. Maar hoe bedoelde en rechtvaardigde hij dan het optreden van de antieke goden in zijn
epos, dat zo duidelijk het Christelijk geloof en de kruisvaart-missie v an de
Portugezen tot grondslag heeft? De verklaring van Thetis geeft op deze vraag
geen bevredigend antwoord. Want als die goden slechts beschouwd moeten
worden als "human beings of whom only the glorious names survive" (Bowra),
dan hebben zij uiteraard geen werkelijke macht en komt hun activiteit ten
aanzien van de tocht der Portugezen in de lucht te hangen als een zinloze
fictie. Bowra kan dan ook niet aannemen, dat dit inderdaad Camóes' bedoeling zou zijn geweest:
It has been thought, with good reason, that these stanzas are a late addition required by the censor or inserted to placate him. Rather than
sacrifice his divinities altogether Camóes explains them away. He may
well have thought that those who really understood him would not be
deceived by such a device, while possible ennemies might be deluded
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into thinking that after all he was orthodox. In any case the explanation
is inconsistent with what Camóes says elsewhere in his poem and should
not be treated as his last word. 24
Op grond van een zorgvuldige analyse van de betrokken passages komt hij
tot de conslusie:
... Camóes' gods and goddesses are neither fictions nor allegories nor
famous men and women of the past but celestial powers who in their
several spheres carry out the commands and will of the Supreme Being.
They are even aspects of Him, and their powers are His.
That such was really Camóes' belief is proved by the way in which
he works his divinities into the action of his poem. When Venus or
Mercury intervenes to help Gama, it is not to them that he offers prayer
or thanks but to the God of his fathers. 25
Even verder merkt hij nog op:
Just as Camóes' Jupiter is Divine Providence, so his Venus has some
qualities of Divine Love. He paints her in all the bright colours of Latin
poetry, but she is none the less a beneficient power in a Christian universe,
the love which looks after the good and rewards them in the end. Camóes
must have given great thought to his gods and goddesses. He treats them
with subtlety and insight and relates them closely to his main scheme. 26
Tegenover hen staat Bacchus als representant van "the evil forces, which fill
men's hearts with hatred and distrust, [and] are akin 'to the violent natural
powers which discoverers have to face". 27
De interpretatie van Bowra moet naar mijn mening als juist worden aanvaard. De hantering van antieke goden of begrippen, met gelijktijdige onderschikking daarvan aan God, komt in de Renaissance wel meer voor. In onze
letterkunde vinden wij daarvan een typisch voorbeeld in Hooft's gedicht Nood
28 De onontkoombaarheid van het Fatum wordt daarin uitgebeeld als de-lot.
onverbiddelijke wet van oorzaak en gevolg: „Door oorsaex cracht men al wat
schiedt siet drijven" (reg. 6). Maar God staat boven deze oorzakelijkheid, die
Hij in vaderlijke wijsheid bestuurt: „ 'T gaet al soo 't moet: en daelt van Gode
neder. // Zijn goedthejt wijs vermoghen29 is de bron // Daer 't al wt vliet als
straelen wt de Zon" (reg. 12-14).
Os Lusiadas is een meesterwerk, dat in geen enkel opzicht onderdoet voor
de Gerusalemme liberata. Toch heeft het, in tegenstelling tot de Gerusalemme, voor de ontwikkeling van het Renaissancistisch-klassicistische epos in
West-Europa praktisch geen betekenis gehad. Er vallen daarvoor verschillende
redenen aan te voeren. Frankrijk
het land waar de klassicistische regels
voor het epos uiteindelijk werden gecodificeerd
stond veel meer open voor
de cultuur en de taal van Italië dan voor die van Portugal. Bovendien was
Camóes' epos zozeer een verheerlijking van de Portugezen, dat het niet-landgenoten minder gemakkelijk aansprak dan het internationale en nauw met de
24 C. M. Bowra, From Virgil to Milton, blz. 118.
2 5 Ibidem, blz. 119.
2 7 Ibidem, blz. 113-114.
26 Ibidem, blz. 120.
28 Gedichten van P. C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, deel i (Amsterdam 1899), blz. 154.
29 Zijn goedthejt wijs vermoghen:
Zijn wijze en machtige goedheid.
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chansons de geste verbonden kruistocht-motief van Tasso. Verder had de
laatste in de Gerusalemme een praktische toepassing gegeven van de theoretische denkbeelden over het epos, die hij in zijn Discorsi had vastgelegd en die
zulk een belangrijk aandeel zouden hebben in de tot-stand-koming van de
regels voor het genre. Als gevolg daarvan kon de Gerusalemme liberata voor
de eerste helft van de 17de eeuw, en zelfs nog iets langer, gelden als het
ideale model waarnaar men zich bij het schrijven van een epos had te richten.
Daarentegen kwam het heldendicht v an Camóes, die van andere opvattingen
was uitgegaan dan die van de nog niet bestaande of gepubliceerde Discorsi,
op allerlei punten niet met de 17de-eeuwse regels overeen. Zo nam men hem
kwalijk dat hij eigenlijk niet een hèld verheerlijkte, maar een vèlk. Weliswaar
neemt Vasco da Gama in Os Lusiadas een leidende positie in, maar toch een
van andere aard dan Aeneas in de Aeneis. Camóes bezingt hem niet om zijn
zelfs wil, maar als exponent, als personificatie bijna, van de Portugese natie.
Bovendien worden in zijn epos, naar de smaak van de theoretici, te veel exacte
feiten meegedeeld, waardoor sommige gedeelten meer het karakter krijgen van
een leer- dan van een heldendicht. Verder behandelt hij een onderwerp uit
een recent verleden, terwijl volgens de theorie van Tasso een epos zich bezig
diende te houden met stof uit een zo ver verwijderde tijd dat Dichtung en
Wahrheit door de lezer niet meer konden worden onderscheiden. En het
ergste van alles: Camóes houdt zich niet aan de eveneens Tassoniaanse
regel, dat in een epos het Christelijke niet vermengd mag worden met het
heidense; het optreden van Jupiter, Venus, Bacchus en andere goden in Os
Lusiadas viel in deze gedachtengang eenvoudig niet goed te praten.
Camóes' epos kon om bepaalde episoden of passages bewonderd en herhaaldelijk vertaald worden, maar het blééf een buitenbeentje!

§ 4.

SPANJE30

Spanje heeft een belangrijk aandeel gehad in de bloei van de Renaissancistische letterkunde in West-Europa, en in allerlei opzicht invloed uitgeoefend
op de ontwikkeling daarvan. Voor het proza behoef ik slechts te herinneren
aan auteurs als Montemayor en Cervantes, voor de poëzie aan Góngora en
Quevedo, voor het toneel aan Lope de Vega en Calderón, om dit boven alle

twijfel te stellen.
Op het gebied van het epos heeft Spanje echter géén leidende rol gespeeld.
Hoewel ook daar het genre uiteraard werd beoefend, heeft het geen enkel
werk opgeleverd dat ook buiten de landsgrenzen algemene bewondering vond
en het karakter van het Renaissancistisch-klassicistische epos in West-Europa
mede heeft helpen bepalen.
De meeste bekendheid verkreeg het epos van Alonso de Ercilla, La Araucana,31 dat met tussenpozen van ongeveer tien jaar in drie gedeelten verscheen:
Ik betuig hier graag mijn dank aan mijn oud-collega wijlen Prof. Dr. C. F. A. van Dam
voor de hulp, die ik bij het schrijven van deze paragraaf van hem heb ontvangen.
31 Men zie: A. Royer, Etudes littéraires sur l'Araucana (Dijon 1879); Jean Ducamin,
L'Araucana, morceaux choisis, met inl. en annot. (Parijs 1900). Tot de meest recente
literatuur over het epos behoren de beide redevoeringen die werden gehouden op het
vierde eeuwfeest van de verschijning van het eerste gedeelte in 1569: Ercilla en su
poema y El sentido histórico de „La Araucana", resp. door J. M. de Cossío y MartinezFortun en C. M. de Campos y Serrano (Madrid 1969).
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het eerste in 1569
dus nog vóór Os Lusiadas! , het tweede in 1578 en
het laatste in 1589 (met nog een kleine toevoeging in 1590). Het geheel omvat
37 zangen en is geschreven in acht-regelige strofen, de octava real. Deze komt
evenals de oitava van Camóes geheel overeen met de octava rima van
de Italianen. Daaruit en uit de indeling in „zangen" mag men afleiden, dat
ook Ercilla zich, wat de uiterlijke vormgeving betreft, gericht heeft naar het
voorbeeld van Ariosto die omstreeks het midden van de 16de eeuw in Spanje
in hoog aanzien stond; van de Orlando furioso verscheen binnen één jaar
(1549-1550) zelfs tweemaal een vertaling in verzen. Opnieuw zien wij hier
dus, evenals in Italië en Portugal, dat de opkomst van het Renaissancistisch
epos niet los te denken valt van de romanti. En tevens blijkt ook in Spanje
die opkomst tegelijkertijd het zij het in dit geval relatieve hoogtepunt
van het genre te zijn geweest.
In de tweede helft van de vijftiger en het begin van de zestiger jaren nam
Ercilla deel aan de strijd, die de Spanjaarden in midden-Chili moesten voeren
tegen de Araucaniërs die zich in hun moeilijk toeg ankelijke gebied tussen
de zee en de Andes hardnekkig tegen de conquistadores bleven verzetten.
Het is deze strijd die het onderwerp van zijn epos vormt. In nog veel sterkere
mate dan Camóes wijkt hij dus af van de latere Tassoniaanse regel dat
de stof voor een heldendicht niet aan een te recent verleden ontleend mag
zijn. Ercilla bezingt eigentijdse gebeurtenissen waarbij hij persoonlijk betrokken is geweest, en neemt in zijn epos zelf een belangrijke plaats in.
Aanvankelijk schijnt de dichter geen andere bedoeling te hebben gehad dan
nauwkeurig verslag te geven van de strijd tegen de Araucaniërs. In zijn eerste
strofe zet hij zich af tegen de stanza waarmee de Orlando van Ariosto begint:
in tegenstelling tot de laatste zal hij zich niet bezighouden met de liefdesgevallen van amoureuse ridders en andere boeiende verzinsels, maar enkel
met reële oorlogsfeiten. Hij begint dan ook met een uiteenzetting omtrent de

geografische gesteldheid van Arauco, om vervolgens in chronologische volgorde te vertellen hoe de Araucaniërs
na zich eerst aan de Spanjaarden
in
onderworpen te hebben uit angst voor hun paarden en vuurwapenen
opstand komen en daarmee aanvankelijk succes hebben. In de twaalfde zang
is hij gekomen tot het moment waarop hijzelf in Zuid-Amerika voet aan wal
zette, zodat hij nu verder verslag kan uitbrengen als ooggetuige.
Vanaf de dertiende zang laat Ercilla echter deze zakelijk-vertellende opzet
schieten. Ook naar de inhoud gaat hij zijn epos nu meer voegen naar het
voorbeeld van Ariosto (en wellicht van Boiardo). Ter afwisseling van zijn
oorlogsrelaas last hij liefdesgevallen in, droomverschijningen, magische openbaringen. Maar het ontbreekt hem aan de verbeeldingskracht en het compositievermogen, die nodig geweest zouden zijn om deze ingelaste episoden op
overtuigende wijze in zijn epos te integreren. Het blijven Fremdkórper, die
als zodanig een storende en ontbindende werking hebben.
In het bijzonder geldt dit voor de episode van Dido in de 32ste en 33ste
zang. De dichter doet daarin een poging tot eerherstel van de Carthaagse
koningin. Tegenover de „valse" voorstelling die Vergilius in de Aeneis van
haar geeft, plaatst hij naar een andere overlevering uit de Oudheid haar
„ware" beeld: dat van de weduwe die trouw blijft aan de nagedachtenis van
haar vermoorde echtgenoot en in Carthago liever de dood kiest dan zich door
een nabuur-koning tot een nieuw huwelijk te laten dwingen. Deze lange episode wordt gepresenteerd als een verhaal dat Ercilla gedurende een nachtelijke
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mars aan zijn soldaten vertelt: een onhandige vorm van „integratie", niet
all een vanwege de onwaarschijnlijkheid, maar ook omdat er geen enkel werkelijk verband met de hoofdhandeling door wordt gelegd.
Dat verband ontbreekt ook, hoewel op wat minder hinderlijke wijze, bij
de twee andere grote episoden die worden opgenomen: uitvoerige beschrijvingen van de slag bij Saint-Quentin (1557) en van de zeeslag bij Lepanto (1571).
De eerste maakt Ercilla als het ware zelf mee, dank zij een droom waarin de
oorlogsgodin Bellona hem toont wat zich op datzelfde ogenblik in het verre
Europa aan het afspelen is (17de en 18de zang). De overwinning van Don
Juan van Oostenrijk op de Turkse vloot wordt hem als toekomstvisioen voor
ogen gesteld door de Araucaanse tovenaar Fitón (24ste zang). Hier hebben de
inlassingen met de strijd in Araucanië althans gemeen, dat zij eveneens Spaanse krijgsverrichtingen betreffen. In zijn laatste zang stelt de dichter ook
nog de verovering van Portugal (1580) aan de orde, maar zonder die ten
einde toe te behandelen. Hij laat dat aan anderen over en legt zelf, moe en
teleurgesteld, de pen neer om zijn verdere levensdagen aan God te kunnen
wijden.
Het wordt niet uitgesloten geacht, dat Ercilla er door het voorbeeld van
Camóes toe gebracht is ook andere gebeurtenissen uit de Spaanse historie
zij het uitsluitend de contemporaine bij zijn epos te betrekken dan alleen
het verloop van de Araucaanse oorlog. De episoden van Saint-Quentin en
Lepanto komen voor in het tweede gedeelte (zang 16 t/m 29) dat in 1578
verscheen, toen de dichter dus ruimschoots gelegenheid had gehad Os Lusiadas te leren kennen; a fortiori geldt dit voor de verovering van Portugal
in de slotzang. Ik ben geneigd die beïnvloeding voor uiterst waarschijnlijk te
houden. In de betrekkelijk „dun-bevolkte" respublica litteraria van die dagen
heeft de voorgang van succesvolle tijdgenoten ongetwijfeld op veel ruimer
schaal gewerkt, direct zowel als indirect, dan achteraf met de stukken kan
worden aangetoond.
Het is duidelijk dat de lossere en meer gevarieerde structuur, waartoe
Ercilla in de 13de zang overgaat is het enkel toeval dat dit vrijwel samenvalt met zijn eigen komst op het strijdtoneel? , de Araucana compositorisch
niet ten goede is gekomen. De te grote zelfstandigheid en uitgebreidheid van
de genoemde episoden brengen de eenheid van het geheel danig in de knel.
Trouwens, ook in de hoofdhandeling laat de eenheid te wensen over. De oorlog tegen de Araucaniërs wordt verteld als een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen die vrij los naast elkaar staan. Er is géén centrale figuur om wie
zij worden gegroepeerd, géén centrale gedachte van waaruit zij worden geinterpreteerd, géén centrale visie in het licht waarvan zij worden gesteld. In
dat opzicht blijft Ercilla ver achter bij Lucanus, wiens Pharsalia (eveneens
het verslag van een reële oorlog) meer dan de Aeneis zijn grote klassieke voorbeeld is geweest.
De poëtische waarde van de Araucana ligt dan ook meer in de onderdelen
dan in de totaliteit. Ercilla is een scherp waarnemer en een voortreffelijk
beschrijver. Dat blijkt vooral uit de levendige weergave van veldslagen en
gevechten, waarom hij terecht vermaard is. Daarnaast slaagt hij er meermalen
in een indruk te geven van de wilde natuur in dit even gevaarlijke als imponerende gevechtsterrein, waar gebergten, moerassen, oerwouden, vulkanen
en waterlopen elkaar als het ware verdringen. Kenmerkend voor hem is verder
de aandacht die hij besteedt aan de Araucaniërs. Hij heeft niet alleen belang79

stelling voor hun leefwijze en hun gebruiken, maar ook bewondering voor de
dapperheid waarmee zij hun ongelijke strijd tegen de superieur bewapende
Spanjaarden voortzetten. Een aantal van hun opperhoofden komt in zijn werk
naar voren als primitieve heroën, voor wie hij eigenlijk meer sympathie voelt
dan voor zijn landgenoten, al idealiseert hij ze niet en heeft hij wel degelijk
ook oog voor hun minder -nobele eigenschappen.
Ercilla nous a fait connaitre [ ... ] ces Peaux-Rouges aux figures glabres,
couleur d'ocre, aux fortes épaules, aux larges poitrines, aux jarrets et
aux poumons d'acier, capables de forcer les cerfs à la course. Ii nous
les a montrés en tenue de combat, la tête parée de plumes d'aigle, le
bras armé du casse-tête ou de l'arc bariolé. Il a employé à l'occasion des
mots de leur langue et a même été obligé de joindre un petit lexique à
1'Araucana. 32
Uit dergelijke passages blijkt, dat Ercilla ongetwijfeld een groot dichter is
geweest. Maar een epicus
althans in de Renaissancistisch-klassicistische
zin van dit woord
was hij niet. Hoe de Westeuropese kritiek van de 17de
en 18de eeuw tegenover de Araucana stond, wordt goed geïllustreerd door het
oordeel dat Voltaire erover geeft in zijn Essai sur la poësie épique. 33 Hij
begint met het uitspreken van onverholen bewondering voor een passage in
de tweede zang, waar Ercilla naar zijn mening Homerus heeft overtroffen:
Il est à propos de faire connaitre ici un endroit du deuxième chant, dont
le sujet ressemble beaucoup au commencement de l'Iliade, et qui, ayant
été traité d'une manière différente, mérite d'être mis sous les yeux des
lecteurs qui jugent sans partialité. La première action de l'Araucane est
une querelle qui nait entre les chefs des Barbares, comme, dans Homère,
entre Achille et Agamemnon. La dispute n'arrive pas au sujet d'une
captive; il s'agit du commandement de l'armée. Chacun de ces généraux
sauvages vante son mérite et ses exploits; enfin la dispute s'échauffe
tellement qu'ils sont près d'en venir aux mains: alors un des caciques,
nommé Colocolo, aussi vieux que Nestor, mais moins favorablement
prévenu en sa faveur que le héros grec, fait la harangue suivante .. .
En dan citeert Voltaire in Franse vertaling deze „harangue", die hij waardiger
en psychologischer vindt dan de vermanende toespraak waarmee Nestor in het
eerste boek van de Ilias (vs.254-284) de oplaaiende twist tussen Achilles en
Agamemnon tracht te bezweren.
Maar daarmee acht Voltaire dan ook alles gezegd wat er ten gunste van de
Araucana te zeggen valt:
Il est vrai que si Alonzo est dans un seul endroit supérieur à Homère, il
est dans tout le reste au-dessous du moindre des poëtes: on est étonné
de le voir tomber si bas, après avoir pris un vol si haut. Il y a sans doute
beaucoup de feu dans ses batailles, mais nulle invention, nul plan, point
de variété dans les descriptions, point d'unité dans le dessein. Ce poëme
est plus sauvage que les nations qui en font le sujet. Vers la fin de
$ J. Ducamin, L'Araucana, blz. Lxv.
33 Oeuvres complètes de Voltaire. Nouvelle édition [...] conforme pour le texte à 1'édition
de Beuchot [...], Deel viii (Parijs 1877), blz. 305-363. De twee citaten vindt men resp
op blz. 349 en 351-352.
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l'ouvrage, l'auteur, qui est un des premiers héros du poëme, fait pend ant
la nuit une longue et ennuyeuse marche, suivi de quelques soldats; et,
pour passer le temps, il fait naitre entre eux une dispute au sujet de
Virgile, et principalement sur l'épisode de Didon. Alonzo saisit cette
occasion pour entretenir ses soldats de la mort de Didon, telle qu'elle est
rapportée par les anciens historiens; et, afin de mieux donner le démenti
à Virgile, et de restituer à la reine de Carthage sa réputation, il s'amuse
à en discourir pendant deux chants entiers.
Het is een vernietigend oordeel, maar historisch gezien had het niet anders
kunnen uitvallen. La Araucana valt namelijk geheel buiten het patroon van
het Westeuropese Renaissance-epos, zoals dit zich in de loop van de 17de
eeuw heeft gefixeerd. Nog veel meer dan Os Lusiadas staat het „buiten de
wet". Want hoewel Camóes op een aantal belangrijke punten afwijkt van de
epische voorschriften die later als normatief werden aanvaard, staat zijn heldendicht in opzet en structuur toch zo onmiskenbaar in de Vergiliaanse traditie dat elke twijfel omtrent het genre is uitgesloten. Bij La Araucana ligt
dit anders. Ercilla richt zich met de keus van zijn onderwerp naar het voorbeeld van Lucanus, aan wiens Pharsalia door de meeste theoretici van Renaissance en Klassicisme de benaming „epos" werd ontzegd, omdat de historische werkelijkheid er te veel praevaleerde boven de dichterlijke verbeelding.
Aan Lucanus kon echter géén gebrek aan eenheid in zijn epos worden verweten, dank zij de centrale vrijheidsgedachte die het gehele werk beheerst
en samenbindt. Bij Ercilla daarentegen is een centrale idee niet aanwezig,
waardoor zijn werk nog veel meer dan de Pharsalia het karakter krijgt van
een historische kroniek. Niet zonder overdrijving, maar toch ook niet helemaal
zonder grond is er opgemerkt dat hij eigenlijk schrijft in de trant van Livius
en „n'était qu'un historien fourvoyé dans la poésie". 34 Waarschijnlijk om aan
dat kroniekmatige te ontkomen, heeft de dichter vanaf de 13de zang getracht
meer variatie en meer verbeeldings-elementen in zijn epos te brengen. Maar
hij liet zich daarbij leiden door de vrije en losse romanzo-vorm van Ariosto,
waarin de opeenvolging van de verschillende gebeurtenissen en episoden
schijnbaar aan geen enkele ordening gebonden was. Ik ben geneigd aan te
nemen, dat hij het structuur-beginsel van Ariosto's werk niet heeft onderkend
en in de Orlando furioso een rechtvaardiging zag voor de weinige samenhang
van zijn eigen epos. Hoe dit echter ook zij, in de ogen van de Renaissancistisch-klassicistische critici was de Orlando evenmin een epos als de Pharsalia,
en maakte Ercilla's aansluiting-in-tweede-instantie bij Ariosto de

Araucana

nèg onaanvaardbaarder als Renaissancistisch aequivalent van het klassieke
heldendicht.
Het epos van de Spaanse krijgsman-dichter is het typisch product van een
betrekkelijk korte periode in de 16de eeuw, waarin er voor het nieuwe epos
van West-Europa nog geen normen waren vastgesteld, waarin Ariosto nog als
baanbreker van dat nieuwe epos werd vereerd, en waarin de romanzo nog niet
voor het (Trissoniaanse en) Tassoniaanse epos had moeten wijken. Als zodanig behoort het tot de peripherie van het Westeuropese Renaissance-epos,
zonder er zelf wezenlijk een te zijn geworden. Intussen laat dit de dichterlijke
waarde van de Araucana onaangetast, op dezelfde manier als dit het geval
34 J. Ducamin, L'Araucana, blz. Lxxxvr.
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is bij de eveneens buiten „het beschermd domein" v an het epos gesloten
Orlando furioso
waarmee Ercilla's epos zich overigens op verre na niet
kan meten.
§ 5.

FRANKRIJK

In Frankrijk wijkt de ontwikkeling van het Renaissancistische epos in zoverre van die in de eerder besproken landen af, dat de opkomst van het genre
nièt onmiddellijk tot een hoogtepunt leidt. Voor het overige vinden wij er in
grote lijnen ongeveer hetzelfde ontwikkelingspatroon terug, met de Orlando
furioso als uitgangspunt.
Het Franse Renaissancistische epos begint met het optreden van de Pléiade.
In 1549 wekt Joachim du Bellay tot de beoefening ervan op in zijn Deffense
et illustration de la langue f rangoise, dat als het manifest van de jonge dichtergroep kan worden beschouwd. In het vijfde hoofdstuk handelt hij „du long
poème frangois", waarmee het epos wordt bedoeld. Als grote voorbeeld voor
dit genre houdt Du Bellay zijn landgenoten, náást de epici uit de Oudheid,
Ariosto voor „que j'oseroy' (n'estoit la saincteté des vieux poëmes) comparer
à un Homère et Virgile". 35 Evenals de Italiaanse dichter moeten ook zij hun
stof bij voorkeur aan de oude Franse ridderromans ontlenen om er een nieuwe
Ilias of Aeneis van te maken. Van enige kritiek op de romanzo is hier nog
geen sprake; deze wordt integendeel aangeprezen als de meest geëigende vorm
voor het nieuwe epos.
Het duurt echter niet lang, of de kritiek komt uit Italië overwaaien, en dan
wordt zij dadelijk zeer au sérieux genomen. Reeds in dit eerste stadium geven
de Fransen er blijk van, een bijzondere belangstelling te hebben voor de
literair-theoretische problemen die met de renaissance van het epos samenhangen. Niet alleen houden zij in hun werk rekening met de mening van de
Italiaanse theoretici, maar in toenemende mate gaan zij ook zelf aan de discussie deelnemen zozeer, dat deze in de 17de eeuw door Frankrijk min
of meer gemonopoliseerd blijkt.
Een van de directe gevolgen daarvan is geweest, dat het Fr anse Renaissanceepos van het begin af de strofen-vorm van de Italianen vermijdt. Ondanks
de bezwaren v an Trissino, die erop gewezen had dat noch Homerus noch
Vergilius hun werk in strofen hadden geschreven, 36 was Tasso bij zijn compromis aan de ottava rima blijven vasthouden. Maar nog voor diens Gerusalemme
liberata in 1581 verscheen, hadden de Fr ansen de consequentie van Trissino's
opmerking al volledig getrokken en deze vorm van compromis met de romanzo
afgewezen. Evenals hun voorgangers uit de Oudheid schreven zij hun epische
door Ronsard „vers
werk in doorlopende verzen, waarbij de alexandrijn
héroïque" genoemd
de plaats van de hexameter innam. Voor een belangrijk deel moet deze eerbied voor de klassieken toegeschreven worden aan de
invloed van Jean Dorat, die aan het Collège Coqueret te Parijs de voornaamste Pléiade-dichters tot leerlingen had gehad. Dank zij hem beheersten
zij in tegenstelling tot de meeste Humanistische dichters van elders niet
alleen voortreffelijk het Latijn, maar eveneens het Grieks. Behalve Homerus
35 Joachim du Bellay, La défense et illustration de la langue francaise, ed. Louis Humbert
(Parijs 1930), blz. 88.
3 6 Zie boven, blz. 65.
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kenden zij ook de Hellenistische dichters uit de Alexandrijnse school zoals
Callimachus, Apollonius Rhodius, Theocritus (allen 3e eeuw v.Chr.), van wie
duidelijke sporen in hun werk zijn terug te vinden. Het lijkt niet onredelijk
het (mede) aan de invloed v an Callimachus toe te schrijven, dat de Pléiadedichters ondanks de aansporing van Du Bellay in 1549 zo weinig neiging
hebben vertoond tot het opzetten van een omvangrijk epos. Deze verwierp
namelijk het „grote epos", dat volgens hem niet meer bij de tijd paste en dat
hij vervangen wilde zien door epyllia: epen-in-zakformaat, betrekkelijk korte
verhalen in dichtvorm. In ieder geval is het in een daarmee zeer verwante
vorm, dat de epische activiteit van de Pléiade zich bij voorkeur manifesteert.
Ronsard bewerkt een aantal episoden uit de Metamorphoses en uit de Argonautica van Apollonius Rhodius tot zelfstandige gedichten; Du Bellay en
Remy Belleau doen hetzelfde met stof die zij aan de Bijbel ontlenen, Baïf en
Desportes met motieven uit de Orlando furioso. Verder dan deze „epyllische"
dichtstukken zijn de dichters van de Pléiade op episch gebied nooit gekomen.
De mislukking van Ronsard's poging tot het schrijven van een „groot epos"
heeft niet alleen hemzelf, maar ook zijn vrienden ervan
de Franciade
weerhouden een dergelijk experiment te herhalen.
Ronsard had die poging trouwens met weinig enthousiasme ondernomen.
Hij deed het alleen om te voldoen aan de uitgesproken wens van zijn koninklijke maecenas Karel Ix, die v an zijn dichter een nationaal epos verlangde
dat voor Frankrijk zou zijn wat de Aeneis voor de Romeinen was geweest.
Het werk vorderde dan ook uiterst moeizaam: eerst in 1572 zagen de eerste
vier boeken van de Franciade het licht. De overige zijn nooit verschenen; de
dood van de koning in 1574 ontsloeg de dichter van de verplichting een taak
voort te zetten die hem hoe langer hoe meer was gaan tegenstaan.
Uit de vier verschenen boeken blijkt, dat Ronsard een epos voor ogen had
volgens de opvattingen van Trissino: aansluitend bij de epen uit de Oudheid
en vrij van elke besmetting door de romanpo. In zijn Préface van 1572 verwerpt hij met nadruk
une Poësie fantastique comme celle de l'Arioste, de laquelle les membres
sont aucunement beaux, mais le corps est tellement contrefaict et
monstrueux qu'il ressemble mieux aux resveries d'un malade de fièvre
continue qu'aux inventions d'un homme tien sain. 37
Als de voorbeelden, die hij gevolgd heeft, noemt hij Homerus en Vergilius.
Hoewel dit in het algemeen niet onjuist is, blijkt Ronsard's meest directe „bron"
toch een ander geweest te zijn: Apollonius Rhodius, de tijdgenoot en tegenstander van Callimachus. In tegenstelling tot de laatste geloofde Apollonius
wèl aan de mogelijkheid tot voortzetting van het „grote epos" uit het verleden,
en hij droeg daartoe zelf een uitvoerig epos in vier boeken bij, dat handelde
over de tocht van Jason naar Colchis ter verwerving van het Gulden Vlies:
de Argonautica. Wij hebben al gezien dat Ronsard enkele episoden daaruit
tot „epyllische" gedichten had verwerkt; het is dus niet vreemd dat hij, toen
hij zich genoodzaakt zag een „groot epos" te gaan schrijven, juist op Apollonius teruggreep die trouwens ook een van de bronnen van Vergilius was ge37

Oeuvres complètes de P. de Ronsard,
blz. 67.

ed. Paul Laumonier (Parijs 1914-1919), deel vii,
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weest. Zó nauw is de aansluiting van Ronsard bij de Alexandrijnse dichter,
dat men heeft kunnen opmerken:
On s'est demandé pourquoi, après avoir composé ses quatre premiers
chants, le poète s'était senti comme vidé. La raison en est simple: en ces
quatre chants, il avait transporté tout ce qu'il y avait de bon à prendre
dans les quatre chants des Argonautiques. 38
De categorische verwerping van de romanzo als epische vorm betekent
overigens niet, dat Ronsard geen bewondering had voor de poëtische qualiteiten van Ariosto. Het tegendeel blijkt uit de duidelijke reminiscensen aan de
Orlando furioso, die in de Franciade vallen op te merken en waarop Vianey
de aandacht gevestigd heeft. 39 Het meest opvallend is de aansluiting bij Ariosto in de beschrijving van de tweekamp tussen Francus en de boosaardige reus
Phovère op Kreta. De Italiaanse dichter had in de talrijke tweegevechten van
zijn Orlando zoveel vaart, kleur en heroïek weten te brengen, dat ook de
principiële tegenstanders van de romanzo er voor hun gevechts-scènes graag
op teruggrepen. Dat wordt zelfs min of meer tot traditie; en deze blijft zich
ook na verschijning van de Gerusalemme liberata voortzetten, al gaat dan het
epos van Tasso steeds meer de Orlando als rechtstreekse bron voor dergelijke
episoden vervangen. Wezenlijk verschil maakt dit echter niet, want Tasso had
bij zijn compromis tussen romanzo en epos terecht de gedetailleerde beschrijving van tweekampen en veldslagen als een van de grote verworvenheden van
de romanzo gehandhaafd. De Renaissancistische epici vonden dus bij hem
voor hun gevechtsepisoden eenzelfde welkome aanvulling op wat de Oudheid
hun in dit opzicht te bieden had, als bij Ariosto.
In grote lijnen had de tabula van de Franciade ongeveer parallel moeten
lopen aan die van de Aeneis. Zoals Vergilius in Aeneas de glorie van het oude
Troje verbond met die van het eigentijdse Rome en van Augustus, zo wilde
Ronsard de roem van het Franse koningshuis verhogen door zijn oorsprong
terug te voeren op Francus of Francion die niemand anders was dan Astyanax,
de zoon van Hektor en Andromache 1 40 Uit Epirus waar hij tot jongeman was
opgegroeid,41 zou deze na een avontuurlijke zwerftocht via Kreta en Hongarije
uiteindelijk het land bereiken, dat de goden voor hem bestemd hadden en dat
naar hem Frankrijk zou worden genoemd. Bij deze opzet kon Ronsard steunen op een bestaande mythe, die aan het begin van de eeuw door Jean le
Maire de Belges in zijn Illustrations de Gaule et Singularitez de Troie met
succes opnieuw naar voren was gebracht. Het onderwerp van de Franciade
Joseph Vianey, L'Arioste et la Pléiade, in : Bulletin Italien I (1901). blz. 295-317. Het
citaat op blz. 301.
39 Ibidem, blz. 302-306.
40 Astyanax zou, na de verovering van Troje door de Grieken, niet werkelijk door Pyrrhus
aan de armen van zijn moeder ontrukt en van een torentrans te pletter geworpen zijn.
Op het laatste ogenblik had Jupiter hem gered door hem weg te voeren en in zijn plaats
een schijnbeeld in Andromache's armen te leggen. Om de identiteit van het kind verborgen te houden en daarmee zijn veiligheid te verzekeren, had men het een andere
naam gegeven : Francus.
41 Volgens de overlevering werd Helenus, zoon van Priamus van Troje en dus oom van
Astyanax-Francus, na de dood van Achilles' zoon Pyrrhus in diens plaats koning
over een deel van Epirus. Hij huwde toen Andromache, die door Pyrrhus als slavin
uit Troje was meegevoerd (vgl. Aeneis In, vss. 294-336).
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bood op zichzelf de dichter dus alle kans op succes. Desondanks werd het
epos een mislukking; niet alleen bleef het onvoltooid, maar ook de vier verschenen boeken stellen teleur. Weliswaar verloochent Ronsard's dichterschap
zich nooit helemaal, maar het geheel laat toch een indruk van matheid, monotonie en verveling na. Het is mogelijk, dat de dichter zich in te veel opzichten
gebonden voelde om poëtisch „los" te kunnen komen. Behalve aan de regels
van de theoretici en aan zijn klassieke voorbeelden, had hij zich ook nog te
houden aan de wensen van Karel Ix die voor hem praktisch even zovele voorschriften waren. 42 Maar ik zie daarin toch niet de voornaamste oorzaak van
Ronsard's falen. De grote fout van de Franciade is het gebrek aan vaart. Voortreffelijk beschrijver als hij is méér dan verteller laat de dichter de grote
lijn van het verhaal verloren gaan in de tekening van details. 43 Elke handeling
(zich kleden, offeren, rouw bedrijven) wordt minutieus uitgewerkt, elke monologue intérieur „uitputtend" weergegeven, elke apostrophe tot een verhaal op
zichzelf gemaakt. Daardoor wordt de aandacht van de lezer telkens weer
gevraagd voor bijzonderheden die, hoe knap en kleurig zij ook beschreven
worden, niet functioneel zijn; en inmiddels stagneert het verhààl. Hoe dodelijk
dit voor het epos is, blijkt het best door de tegenstelling tussen het slot van
het vierde boek en alles wat daaraan voorafgaat. Het is een merkwaardige
paradox, want juist dat slot bevat de uivoerigste en in structureel opzicht
meest aanvechtbare detailbeschrijving van alle: het eerste deel van de volledige
opsomming der toekomende Franse koningen, die Karel Ix geëist had. Maar
als de Kretensische prinses en profetes Hyante aan Francus de stoet der vorsten toont die uit hem geboren zullen worden, en over elk van hen een kort
commentaar geeft, vindt er een klein poëtisch wonder plaats. Door de kortheid van die commentaar is de ene vorst nog maar nauwelijks „gezien", of
de aandacht wordt al weer gevraagd voor een volgende. Daardoor krijgt
Hyante's profetie een tempo, dat na de traagheid van het voorafgaande onmiddellijk opvalt en dit slot van de Franciade tot het meest boeiende en leesbare deel ervan maakt!
In 1574

hetzelfde jaar waarin koning Karel Ix stierf en Ronsard er

definitief van afzag zijn epos te voltooien
verscheen in Bordeaux de bundel
La Muse Chrestiene van Guillaume de Saluste, seigneur Du Bartas: een kleine
landedelman uit Gascogne en fervent Hugenoot. Verreweg het omvangrijkste
dichtstuk uit die bundel was een Bijbels epos in zes boeken, La Judit. Door het
échec van de Franciade werd dit het eerste „grote epos", dat de Franse Re-

naissance heeft voortgebracht.
hij was
Hoewel Du Bartas niet tot de dichters van de Pléiade behoort
jonger dan zij —, heeft hij vooral aanvankelijk sterk onder hun invloed gestaan en zich naar hun voorschriften gericht. In het verre Gascogne liep hij
echter bij de literaire ontwikkelingen in Parijs ten achter. Zo moet verklaard
42 Karel ix wenste een epos in „vers communs" (versregels van 10-11 syllaben) en niet in
alexandrijnen, al beschouwde Ronsard die laatste als de eigenlijke „vers héroïques".
Bovendien had hij volledigheid geëist bij de profetische revue van zijn voorgangers
(vgl. Aeneis VI, 752-887), al betekende een dergelijke eindeloze opsomming schade

voor het gedicht.
43

Vgl. de opmerking van Vianey: „Cette prédilection pour Apollonius n'étonne point
quand on sait combien l'art descriptif des poétes de la Pléiade ressemble à celui des
Alexandrins" (L'Arioste et la Pléiade, blz. 301).
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worden, dat hij in de „Advertissement au lecteur" van La Muse Chrestiene
nog altijd Ariosto op één lijn stelt met Homerus en Vergilius. Over zijn Judit
merkt hij daar op:
... je n'ay pas tant suivi l'ordre, ou la frase du texte de la Bible, comme
j'ay taché (sans toutesfois m'esloigner de la vérité de l'histoire) d'imiter
Homère en son Iliade, Vergile en son Aenéide, l'Arioste en son Roland,
et autres qui nous ont laissé des ouvrages de semblable estoffe, et ce pour
en rendre de tant plus mon oeuvre délectable. 44
Bij de herdruk van 1579 weet hij echter beter en herstelt hij zijn „fout" door de
woorden „l'Arioste en son Roland" uit de geciteerde zin weg te laten. 45
Evenmin als Ronsard is Du Bartas uit eigen aandrift tot het schrijven van
zijn epos gekomen. Ook hij voldeed daarmee aan een koninklijke wens, in zijn
geval die van de koningin van Navarre, Jeanne d'Albret. Wellicht moet het
mede daaraan worden toegeschreven, dat La Judit geen meesterwerk werd en
op verre na niet vergelijkbaar is met de Gerusalemme liberata, Os Lusiadas
of zelfs La Araucana. De zelf-discipline, die van een epicus wordt gevraagd,
lag Du Bartas niet. Om zichzelf te kunnen zijn, had hij meer bewegingsvrijheid
nodig, moest hij onbekommerd van het een kunnen overspringen op het
ander, en naar de impuls van het ogenblik episch of lyrisch, satirisch of didactisch kunnen zijn. Hijzelf was zich daarvan bewust, zoals blijkt uit zijn
,,Advertissement au Lecteur", opgenomen in de eerste uitgave van La Seconde
Semaine (1584). Du Bartas reageert daar op het verwijt dat hij in de Première
Sepmaine (1578) „les règles qu'Aristote et Horace proposent aux poètes
héroïques" zou hebben verwaarloosd, en stelt vast:
... que ma Seconde Semaine n'est (aussi peu que la Première) un oeuvre
purement épique, ou héroïque, ains en partie héroïque, en partie panegirique, en partie prophétique, en partie didascalique. Ici je narre

simplement l'histoire, là j'émeu les affections; ici j'invoque Dieu, là je
luy en ren graces; ici je luy chante un hymne, et là je vomi une satire
contre les vices de mon age; ici j'instrui les hommes en bonnes meurs,
là en pieté; ici je discours des chases naturelles, et là je loue les bons
esprits. Que donques en une si grande nouveauté de sujet poétique, une
nouvelle et bisarre (puis qu'ils le veulent ainsi nommer) méthode me soit
permise.4a
Dat is een voortreffelijke karakteristiek van de werkwijze, die Du Bartas in
zijn Première Sepmaine heeft toegepast en die voor dat hexameronische
epos47 volkomen gerechtvaardigd is. Hoewel in wat mindere mate geldt dit
ook voor La Seconde Sepmaine, waarin de dichter de Enfance du Monde,
eveneens in zeven „jours", had willen behandelen, maar die onvoltooid gebleven is. In 1584 verschenen daarvan de eerste twee „jours", elk bestaande
uit vier Bijbelse episoden. Na de dood van Du Bartas in 1590 werden er uit
zijn nalatenschap nog negen episoden aan toegevoegd, waarvan echter niet
ed. U. T. Holmes Jr., J. C. Lyons
and R. W. Linker, 3 delen (Chapel Hill 1935-1940), deel I, blz. 212.
" Ibidem, I, blz. 215.
4 g Ibidem, I, blz. 220.
47 Zie boven, blz. 49-50.
44 The Works of Guillaume De Salluste Sieur Du Bartas,
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vaststaat hoe de dichter ze over de resterende vijf „jours" van zijn tweede
„Sepmaine" had willen verdelen. 48 Zijn behandeling van de
in totaal dus
zeventien
Bijbelse episoden zou men „epyllisch" kunnen noemen: zij vormen elk een gedicht op zichzelf en herinneren als zodanig aan de epyllische
Bijbeldichten van Du Bellay en Belleau. Maar zij verschillen daarvan door de
niet-epische interjecties en uitweidingen, die Du Bartas zich telkens veroorlooft en die hij in zijn hierboven geciteerd „Advertissement" van 1584 aankondigde. Al deze onderbrekingen van het eigenlijke verhaal zijn dáár in het
algemeen echter aanvaardbaar, omdat bij de opzet van Du Bartas niet het verhaal primair is, maar de zin daarvan en de bezinning daarop.
De bovenstaande excurs over de beide Sepmaines was nodig om duidelijk
te maken wat het tekort van de Judit is. Hoewel Du Bartas met dit werk een
epos beoogt en uitdrukkelijk de Ilias en de Aeneis als zijn voorbeelden noemt,
blijkt bij hem de natuur sterker dan de leer. Hij houdt er geen rekening mee
dat in een epos het verhààl primair moet zijn, en gaat ongeveer op dezelfde
manier te werk als later in zijn Sepmaines. De meest opvallende en storende
inlas vindt men in het vijfde boek. Een opdracht van Holofernes aan zijn
maitre des menus plaisirs is voor Du Bartas aanleiding om 70 regels lang te
fulmineren tegen de verdorven hoveling die erin toestemt „Le ministre secret
des voluptés d'un mastre" (vs.52) te zijn, en tegen de niet minder verdorven
hofdames die „une ame et difforme et vilaine" verbergen „dedans un bel
estuy" (vs.96-97). Daarna heeft hij dan nog 20 regels nodig om zijn koninklijke
opdrachtgeefster te verzekeren dat hij háár niet bedoelt en dat zij integendeel
„de France, ains plustost du monde l'ornement" (vs.117) is. 49
Ook in andere opzichten is decompositie van Du Bartas' epos zwak. Vijf
boeken lang gebeurt er maar weinig dat rechtstreeks betrekking heeft op de
In de invocatio van de eerste episode (Eden) uit de „Premier jour" van de Seconde
Sepmaine vraagt Du Bartas aan God (vs. 9-12) :
Donne-moy de chanter 1'histoire de l'Eglise,
Et I'histoire des Roys. Permets que je conduise
Le monde à son cercueil, allongeant mon propos
Du premier des sabats jusqu'au dernier repos.
(The Works iii, blz. 1)
Daaruit blijkt dat de dichter zijn werk wilde voortzetten tot de ondergang der wereld
en de dag van het Laatste Oordeel. De editeurs van The Works vergissen zich naar
mijn mening echter, wanneer zij menen : "It would not be unsafe to conjecture [...]
that Du Bartas intended to close his Seconde Sepmaine with Antichrist and the
Destruction of the World. As we have complete, or in part, seventeen of the episodical
poems there remained a possible eleven in which he could have brought us past the
Nativity, the spread of Christianity, his own period, and the end of the Universe,
making twenty-eight poems in all". (The Works I, blz. 132, noot 2). Zij zien daarbij
over het hoofd, dat de subtitel Enfance du Monde uitsluit dat ook het einde van de
wereld in de Seconde Sepmaine aan de orde zou hebben moeten komen. Op de Enfance
hadden ongetwijfeld nog „Sepmaines" dienen te volgen over b.v. Maturité en Consommation van de wereld. Ik hen zelfs zeer geneigd aan te nemen, dat Du Bartas dacht
aan een reeks van zeven „Sepmaines", elk van zeven „jours", die tezamen de gehele
Gods- en wereldgeschiedenis zouden omvatten van de Schepping tot het Laatste
Oordeel. Ik voel mij in die opvatting gesterkt door de versregel die de dichter onmiddellijk op het hierboven geciteerde gebed uit zijn invocatio laat volgen: „Je shay
que ceste mer est sans fonds et sans rive".
48
Zie voor deze passage: The Works II, blz. 94-98 (La Judit V, vs. 41-128).
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of Du Bartas throughout the century throws some light on the hardy
nature of literary reputations, which perhaps are never completely obli-

terated.ó8
Ook bij aanvaarding van Sayce's reserve valt intussen niet te ontkennen,
dat in het Franse epos van de 17de eeuw de invloed van Tasso dominant is
geweest. Omstreeks 1630-1640 bereikte de geestdriftige bewondering voor
diens werk een hoogtepunt; Bray spreekt van „une sorte de fièvre épique"
die zich toen van de dichters meester maakte.ó 4 Ongeveer twintig jaar later
begint het resultaat van de persen te komen. Het wordt een stróóm van epen,
deels gewijd aan nationaal-Christelijke stof naar het rechtstreekse voorbeeld
van de Gerusalemme, deels aan Bijbelse onderwerpen die mede door de
theorie van Tasso werden gedekt,ó 5 maar die volgens Sayce 66k werden bevorderd door "the continued life of Du Bartas". Het heeft weinig zin, hier
een opsomming van al deze epen te geven;ó 6 werk van blijvende waarde is
daaronder niet te vinden: de geest was gewillig genoeg, maar het poëtisch
vermogen zwak. Ik volsta daarom met het vermelden van de twee bekendste.
Voor de Bijbelse epen is dat de Moyse sauvé van Saint-Amant, verschenen
in 1653 en verschillende malen herdrukt. Van de dertig Bijbelse epen, die
Sayce onderzocht heeft, is dit het enige waaraan hij in poëtisch opzicht werkelijke waarde toekent: "fit] has high poetic qualities, though marred by

serious blemishes". 67 Interessant is ook in verband met wat wij bij de Nederlandse Bijbelse epen zullen waarnemen zijn opmerking, dat slechts
a minority of later poets, the most interesting, continue the Italianate
features of Saint-Amant.ó 8 The majority choose fidelity to the Scriptures
and the sacrifice of literary ornament. 89
Van de nationaal-Christelijke epen noem ik La Pucelle ou la France délivrée van Jean Chapelain, waarvan de eerste twaalf zangen (tot en met de

gevangenneming van Jeanne d'Arc door de Engelsen) in 1656 verschenen.
Aanvankelijk had het werk succes, maar al spoedig ging de kritiek domineren.
De laatste twaalf zangen bleven dan ook goeddeels in portefeuille en werden
eerst in 1882 in hun geheel uitgegeven.
De kentering in de waardering voor Chapelain's epos hangt samen met het

verschijnen van de satiren van Boileau, waarin de contemporaine Franse epici
6 3 Ibidem, blz. 248.
64 R. Bray, Form. doctr. class., blz. 337. Vgl. boven, blz. 7.
65 In tegenstelling tot wat Cottaz (Infl. des théories du T., blz. 34, 53, 64) meent. Zie hiervoor beneden, blz. 152.
66 Zie daarvoor: Raymond Toinet, Quelques recherches autour des poèmes héroïquesépiques francais du dix-septième siècle, 2 delen (Tulle 1899-1907). Vgl. ook: R. Bray,
Form. doctr. class., blz. 295 ; Ch. B. Beall, Fort. du Tasse, blz. 83-98 ; J. Cottaz, Infl.
des théories du T., blz. 30-109; Arch. Marni, Allegory in the French Heroic Poem of the
seventeenth century (Princeton 1936).
67 R. A. Sayce, The French biblical epic, blz. 1.
68 In zijn hoofdstuk over Saint-Amant's epos wijst Sayce (blz. 81-102) op ontleningen ààn,
of althans overeenkomsten mét, plaatsen bij Ariosto, Tasso en Marino. Daarnaast
zijn er enkele duidelijke reminiscensen aan de Seconde Sepmaine (éénmaal ook aan de
Judit) van Du Bartas. Enige invloed van de Franciade is niet helemaal uitgesloten,
maar valt niet met zekerheid aan te tonen.
69
R. A. Sayce, The French biblical epic, blz. 103.
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op een van de meest kardinale punten nièt met de regels overeenkwam. De
Télémaque was, in strijd met elke traditie, in proza geschreven. Mocht het
werk desondanks een epos heten?
De Télémaque is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan tussen einde 1694
en einde 1696, in de laatste jaren dat Fénelon als geestelijke belast was met
de opvoeding en het onderricht van de jonge hertog van Bourgondië (16821712), kleinzoon van Lodewijk XIV. Hij stelde het samen ten behoeve van
zijn leerling, als middel om deze in een aantrekkelijke en boeiende vorm de
wijsheid en de kennis bij te brengen, die hij als essentieel beschouwde voor
een toekomstige koning van Frankrijk. Telkens weer wordt er in de Télémaque
de nadruk op gelegd,
qu'il n'est de vraie grandeur que celle qui se fonde sur la vertu, et qu'il
n'est point de vertu chez un homme sans humilité et sans „désintéressement", uniquement occupé de lui-même et qui envisage le pouvoir
souverain comme un moyen seulement de satisfaire sans obstacle son
ambition et ses passions. 76
Daarnaast komen er ook uitvoerige „lessen" in voor, die betrekking hebben op
staathuishoudkunde, binnen- en buitenlandse politiek, handhaving van het
recht, keuze van medewerkers, omgang met hovelingen kortom alles waarmee een jonge vorst rekening dient te houden om een goed koning te kunnen
worden en blijven.
Dit alles is verpakt in de vorm van een verhaal, dat aan het utile het nodige
dulce moest toevoegen. Het is even origineel van vinding als knap in de uitwerking. Fénelon gaat uit van het vierde boek van de Odyssee. Het overgrote
deel daarvan is gewijd aan het verblijf van Telemachus in Sparta, waar hij
bij Menelaus en Helena navraag is komen doen naar zijn vermiste vader
Odysseus. Dat bezoek is onderdeel van de speurtocht, die Telemachus in het
tweede boek op aansporing van Pallas Athene heeft ondernomen en waarbij
de godin zelf hem begeleidt in de gedaante van Mentor, een gastvriend van
Odysseus. Bij Homerus blijft hij in Sparta, tot hij in het vijftiende boek rechtstreeks naar Ithaka terugkeert en daar zijn vader bij de zwijnenhoeder Eumaeus
aantreft. Fénelon echter last tussen het verblijf in Sparta en de terugkeer
op Ithaka een hele reeks „avonturen van Telemachus" in; de titel van zijn
werk luidt in de eerste drukken dan ook Suite du quatrième livre de l'Odyssée
d'Homère, ou les Avantures de Télémaque fils d'Ulysse. De terugkeer van

Sparta naar huis wordt voor Telemachus een even gevaarlijke en langdurige
Odyssee als die van zijn vader. Fénelon laat hem alle wisselvalligheden van
het leven aan den lijve ondervinden: schipbreuk lijden, door vijanden vervolgd en door vrienden geholpen worden, in slavernij raken, heldendaden bedrijven en misslagen begaan, goede en slechte regeerders ontmoeten, landen
en steden zien onder wijze zowel als onder tyrannieke of zwakke vorsten. Dóór
en áán dit alles leert ' Telemachus zijn fouten kennen en overwinnen, zichzelf
te blijven in voor- of tegenspoed, deugdzaam en rechtvaardig te zijn wat dit
ook kosten moge. Hij komt daartoe echter niet uit eigen kracht, maar dank
zij Minerva (Pallas Athene) die in de gedaante van Mentor al deze avonturen
met hem mee-beleeft, hem steunt, bemoedigt, waarschuwt of berispt naar ge76

Fénelon, Les aventures de Télémaque. Nouvelle édition publiée [...] par Albert Cahen,
2 delen (Parijs 1920). Het citaat is ontleend aan de Introduction, deel I, blz. xxxvi.
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in het geval van
lang dit nodig is, hem uitlegt wat hij niet begrijpt, en
zelfs de gelukkige gevolgen van een goed bestuur, zowel voor
Idomeneus
de vorst als voor zijn onderdanen, als het ware zicht- en tastbaar demonstreert.
Om te voorkomen dat Telemachus te afhankelijk van hem zou worden om op
eigen benen te kunnen staan, verdwijnt Mentor een paar maal voor enige tijd
uit diens nabijheid, maar slechts om zich tenslotte weer te doen terugvinden
en zijn opvoedende taak voort te zetten.
De Télémaque is dus een typische „vorstenschool". Als zodanig is het
uiteraard gericht op de eigen tijd. Het
ondanks zijn Homerische kleed
bevat dan ook tal van toespelingen op personen of toestanden aan het hof van
met
Lodewijk XIV, en op de wijze waarop deze zijn koningschap opvatte
de bedoeling de jonge prins ertoe te brengen het straks anders en beter te doen.
Deze verhulde kritiek is voor de tijdgenoten ongetwijfeld een van de grote
vooral van Hugenootse
attracties van Fénelon's boek geweest. Men heeft
naarstig naar dergelijke toespelingen gezocht en er waarschijnlijk
zijde
meer ontdekt dan er bedoeld waren. Maar ontbrèken doen zij zeker niet, en
het is dan ook begrijpelijk dat Lodewijk xiv er zich aan ergerde en verdere
publikatie van het boek in Frankrijk verbood. De verspreiding werd daardoor
echter nauwelijks beïnvloed; in clandestiene uitgaven en buitenlandse edities
vooral die van Adriaan Moetjens in Den Haag zijn bekend geworden
blééf het werk in omloop. 77
Het grote succes van de Télémaque moet echter niet in de eerste plaats
aan de pikanterie van zijn min of meer „boosaardige" toespelingen worden
toegeschreven. Het verhaal wordt boeiend verteld, en ook de didactische
passages laten zich prettig lezen. Dat is een gevolg van de even eenvoudige
als heldere stijl waarin Fénelon zich hier uitdrukt, ongetwijfeld om het zijn
leerling niet moeilijker te maken dan nodig was en om alle kans op misverstand uit te sluiten. Er gaat daarvan een onmiskenbare icharme uit. Terecht
heeft Albert Cahen in dit verband opgemerkt, dat de Télémaque beschouwd
kan worden als „le livre le plus accessible qui soit dans toute la littérature
francaise". En hij laat daarop volgen:
... le Télémaque est d'une lecture incomparablement plus facile que les
tragédies de Racine, les satires de Boileau ou les fables de La Fontaine.
LA est la raison de sa popularité; mais par là aussi s'explique le charme
de ses parties les mieux venues.78

Bovendien is Fénelon erin geslaagd, Telemachus en Mentor te doen rondzwerven door een wereld, die inderdaad overeenstemt met de voorstellingen
en overleveringen uit de Oudheid en daarom gemakkelijk als Homerisch
wordt aanvaard. Zijn verhaal wemelt van ontleningen en reminiscensen aan
klassieke auteurs, zowel wat` de feiten als wat de beschrijvingen en vergelijkingen betreft. Het moet voor de literaire fijnproevers van de 18de eeuw een
exquis genot zijn geweest, de talloze citaten en zinspelingen als zodanig te
herkennen, en de wijze te bewonderen waarop Fénelon ze had weten te ver" Eerst in 1717, twee jaar na de dood zowel van Lodewijk my als van Fénelon, verscheen
„la première édition du Télémaque vraiment complète et officiellement aurorisée en
France" (Télémaque, ed. Cahen, I, blz. cxiv).
78
Télémaque, ed. Cahen, I, blz. LXXIV.
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werken tot een mozaïek, dat zo nauwkeurig bij de wereld van de Oudheid
aansloot en tegelijkertijd zo duidelijk doelde op die van de eigen tijd.
Natuur lijk was er ook kritiek, en veelszins een gerechtvaardigde. De nadelen van de primair-didactische opzet laten niet na, zich in de Télémaque
te doen gelden. De ontwikkeling van het verhaal en de tekening van de karakters staan te duidelijk in dienst van de morele en paedagogische strekking
om helemaal te kunnen voldoen. Aan passages, waarin die strekking minder
op de voorgrond treedt, besteedt Fénelon ook minder aandacht en dan herhaalt
hij zichzelf; zo worden b.v. de verschillende schipbreuken steeds naar hetzelfde
schabloon beschreven. Ook verliest hij meermalen
en dat was voor zijn
tijdgenoten een kardinale fout!
de waarschijnlijkheid uit het oog, door lange
gesprekken te doen plaats vinden op momenten die daarvoor volkomen ongeschikt zijn. 79
De kritiek deed echter weinig afbreuk aan de bewondering en de daarmee
gepaard gaande algemene opluchting. Eindelijk had dan Frankrijk op episch
gebied zijn achterstand ingehaald! En hoe! „Ce poème épique, quoique en
prose, met notre nation en état de n'avoir rien à envier de ce cóté-là aux
Grecs et aux Romains", schreef de koninklijke censor De Sacy in zijn Approbation voor de uitgave van 1717. 80
De Sacy was niet de enige die in de Télémaque, „quoique en prose", een
heldendicht zag; hij sprak als de tolk van vele bewonderaars. Hun opvatting
wordt begrijpelijk, wanneer wij bedenken dat er maar één alternatief was:
als Fénelon's werk geen „epos" mocht heten, kon het alleen maar als „roman"
worden beschouwd. En de roman stond aan het begin van de 18de eeuw nog
in gering aanzien; het was het genre van de sensationele, vaak ook wat scabreuse avonturen-, schelmen- en liefdesverhalen die in literair opzicht niet
meetelden. Daartoe kon de Télémaque met zijn „Homerische" stof, zijn deugdhelden, zijn verheven moraal en zijn charmerende stijl toch niet gerekend
worden!
Anderen stelden daar echter tegenover, dat de vorm beslissend is voor het
genre en een prozawerk onmogelijk een poème épique kon zijn. Tot hen behoorde ten onzent Feitama, die in zijn vertaling de Télémaque tot een onbetwistbaar epos maakte door er het enige aan toe te voegen wat er bij Fénelon
aan ontbrak: de versvorm.
Het meest verstandige woord in deze controverse werd gesproken door
Voltaire in zijn Essai sur la poësie épique. Hij ziet scherp in, dat de Télémaque
niet in verzen geschreven had kunnen worden, omdat Mentor in zijn lessen
meermalen triviale details betrekt die zich niet voor poëtische behandeling
leenden. De proza-vorm is dus géén toevalligheid, maar hangt samen met de
inhoud, de stof. Het is dan ook onzin, Fénelon's werk als een poème te willen
beschouwen:
Le Télémaque est un roman moral, écrit, à la vérité, dans le style dont
on aurait du se servir pour traduire Homère en prose; mais l'illustre
auteur du Télémaque avait trop de gout, était trop savant et trop juste
Cahen wijst in dit verband op „les discours étendus que s'adressent Mentor et Télémaque tout en nageant au milieu de la mer (fin du livre v, fin du livre vi), la longue
conversation que Calypso impose à Télémaque sortant d'un naufrage (livre I), avant
de lui proposer d'aller changer de vêtements" (Télémaque, ed. Cahen, I, blz. LXIII).
80 Geciteerd in : Télémaque, ed. Cahen, I, blz. cxv.
9
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pour appeler son roman du nom de poëme. J'ose dire plus, c'est que si
cet ouvrage était écrit en vers frangais, je dis même en beaux vers, it
deviendrait un poëme ennuyeux, par la raison qu'il est plein de détails
que nous ne souffrons point dans notre poésie, et que de longs discours
politiques et économiques ne plairaient assurément pas en vers frangais. 81
Toen Voltaire zijn oordeel over de Télémaque gaf, had hij zijn eigen epos,
de Henriade, reeds voltooid. Er zit in dat oordeel dan ook stellig een stuk
oratio pro domo. Want hoe bescheiden Voltaire zich in het Essai over zijn
heldendicht uitlaat, de bedoeling is kennelijk toch de lezer ervan te overtuigen
dat niet de Télémaque, maar de Henriade het epos is waarnaar al bijna twee
eeuwen werd uitgezien en dat eindelijk Frankrijk op episch gebied zou „opstoten in de vaart der volkeren".
En dat heeft de Henriade inderdaad gedaan. Voltaire's epos werd al spoedig
gerekend tot „de vijf beroemdste heldendichten van lateren tijd", zoals de
Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen het bij
het uitschrijven v an haar prijsvraag uitdrukte. 82 Dat maakt het des te merkwaardiger, dat het publiceren ervan de auteur aanvankelijk zoveel moeite
heeft gekost. De toestemming zijn werk aan Lodewijk xv op te dragen werd
hem geweigerd, aan de uitgave werden allerlei moeilijkheden in de weg gelegd.
De eerste editie (van 1723) moest dan ook clandestien verschijnen; het werk
telde toen negen zangen die nog niet overal helemaal waren voltooid. In
1728 volgt de eerste officiële uitgave, nu in tien zangen, die in Londen verscheen en opgedragen was aan de koningin van Engeland; in datzelfde jaar
zag ook een editie het licht in Den Haag. Daarna volgen de drukken elkaar
snel op en geeft ook Frankrijk zich aan Voltaire's epos gewonnen.

La Henriade
De Henriade is gewijd aan de meest glorieuse periode uit het leven van
Hendrik van Bourbon, koning van Navarre, die in 1589 als Hendrik Iv koning
van Frankrijk werd en een einde wist te maken aan de bloedige godsdienst- en
burgeroorlogen waardoor het l and tientallen jaren igeteisterd was. Het epos
vangt aan op het moment dat hij een verbond heeft aangegaan met koning
Hendrik III van Frankrijk om deze te steunen in diens strijd tegen de Ligue,
en eindigt met de triomfantelijke intocht in Parijs waar hij jubelend als vredeskoning wordt begroet.
Voltaire's grote voorbeelden zijn de Aeneis en de Gerusalemme liberata

geweest. In de eerste drie zangen herkennen wij al dadelijk de opzet van Vergilius. Zoals Aeneas in het eerste boek van diens epos gastvrij door koningin
Dido in Carthago ontvangen wordt, en in het tweede en derde boek haar het
verhaal doet van de ondergang van Troje en van zijn zwerftochten tot op het
ogenblik van zijn schipbreuk aan de Carthaagse kust zo wordt in de eerste
zang van de Henriade Hendrik naar Engeland gezonden om de hulp in te
roepen van koningin Elisabeth, als tegenwicht tegen de steun die Spanje aan
de Ligue verleent; Elisabeth ontvangt de koninklijke ambassadeur met de
meeste welwillendheid, en in de tweede en derde zang doet deze haar dan het
verhaal van de godsdienstoorlogen in Frankrijk tot op het ogenblik van zijn
81 Oeuvres complètes de Voltaire, ed. 1877, deel viii blz. 361.
,

8 2 Zie boven, blz. 15-16.
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vertrek naar Engeland. Toch is ook hier al invloed van Tasso en de Renaissancisten merkbaar. Tekenend is bijvoorbeeld, dat Voltaire zijn epos in zangen
verdeelt en niet in boeken. En terwijl er in de eerste helft van de Aeneis
nog nauwelijks sprake
afgezien van Aeneas' verhaal over de val van Troje
is van oorlog, houdt Voltaire zich aan de Renaissancistische opvatting dat
een epos „tout guerrier" behoorde te zijn. 83 Van het begin af staan bij hem
de strijd en de oorlogsdaden van zijn helden in het middelpunt van de belangstelling.
Ook ten aanzien van le merveilleux wijkt Voltaire van Vergilius af. Hij
gaat nièt mee met Boileau, die bezwaar had gemaakt tegen le merveilleux
chrétien van Tasso en diens school, en terugkeer naar het goden-apparaat van
de heidens-klassieke mythologie had bepleit. 84 In principe is hij het geheel
zoals ook de
met Tasso eens, dat er in een Christelijk-nationaal epos
geen plaats kon zijn voor heidense goden. Maar wat
Henriade er een is
de strijd tussen
deze er in de Gerusalemme voor in de plaats had gesteld
was voor de 18de-eeuwer niet
Hemel en Hel, en de overdaad aan magie
meer aanvaardbaar. Toverij was onmogelijk en deed in een epos dus tekort
aan de grote eis van de waarschijnlijkheid. En het voortdurend ingrijpen van
daarin was
God of Satan al naar de auteur daaraan behoefte had, was
een aantasting van „les mystères terVoltaire het wèl met Boileau eens
ribles" van het Christendom. De oplossing, die Voltaire voor dit dilemma
vond, is typerend voor het rationalisme van zijn tijd, en verklaart waarom zij
zoveel opgang heeft gemaakt en zoveel navolging gevonden. 85 Hij maakt van
de bovennatuurlijke wezens, die in zijn epos moeten optreden, allegorieën.
goede zowel als slechte, maar
De menselijke eigenschappen en aandriften
worden gepersonifieerd voorgesteld en oefenen in anvooral de laatste
thropomorph-bovenmenselijke gedaante hun invloed uit; in zekere zin zijn
zij verwant aan de sinnekens uit het rederijkersdrama, maar zonder de komische inslag die deze gewoonlijk hebben. Op deze manier slaagt Voltaire
erin, aan de strijd op aarde de vereiste „boven-aardse" achtergrond te geven,
zonder dat de waarschijnlijkheid in het gedrang komt: de allegorie concretiseert immers slechts wat in abstracto wel degelijk een realiteit is.
De grote tegenstandster van de held uit de Henriade is La Discorde: de
Tweedracht die poogt hem te verhinderen vrede en eendracht aan Frankrijk
terug te geven. Zij wordt daarin bijgestaan door figuren als de Politiek, de
zinnelijke Hartstocht, het Fanatisme. Tegenover haar staat de geest van
Saint-Louis, de 13de-eeuwse koning Lodewijk Ix de Heilige die in zijn tijd als
een volmaakt ridder gold en in 1297 heilig werd verklaard. Ter wille van het
land en het volk, die hij zo lief heeft, steunt hij vanuit de hemel de pogingen
van Hendrik om tot vrede te komen, daarin geholpen door le génie de la
France, de goede genius van het land, en la vraye religion, het RoomsKatholicisme. Saint-Louis is een uitzondering op le merveilleux allégorique
in Voltaire's epos; hij wordt voorgesteld als boodschapper van God „c'est
De uitdrukking is van Ronsard, in de Préface de la Franciade 1572(Ronsard-Laumonier
VII, blz. 79).
84 Zie boven, blz. 91.
85 Helemaal nieuw was zij overigens niet. In de Wilhem de Derde van Rotgans (1698-1700)
b.v. vinden wij reeds een sterke aanloop in deze richting. Trouwens, ook de Oudheid
kende al personificaties als Eris, Fides, Honor e.d.
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Dieu qui m'envoie" (vi , 347b)
en komt daarin overeen met de Engelen
die bij Tasso met een opdracht naar de aarde worden gezonden.
Op zichzelf is deze „boven-menselijke" controverse een mooie vondst van
Voltaire, en de beschrijvingen die hij van zijn allegorische personificaties en
hun diverse verblijfplaatsen geeft, zijn goed doordacht en vaak origineel. Toch
doet zich ook duidelijk het bezwaar van deze renovatie gelden. Voltaire's
personificaties komen vanwege hun rationalistische oorsprong niet tot werkelijk leven. Zij blijven voor de lezer te veel allegorie om in het epos meer dan
een onwezenlijk bestaan te leiden. Zij missen wat de goden van Homerus
en Vergilius, en ook de magiërs van Tasso, wèl hebben: het accent van echtheid in een wereld die wij binnen het epos als volkomen reëel aanvaarden.
Ook nog in een ander opzicht openbaart zich het rationalisme, dat bij wijze
van spreken aan de wieg van de Henriade heeft gestaan. Bij de epos-dichters
van de Renaissance lag het poëtische zwaartepunt steeds in de plastische,
dikwijls vervoerende, wijze waarop zij aan hun grootse verbeeldingen gestalte
wisten te geven. Zij beeldden uit; zij zagen zelf vóór zich wat zij ons willen
doen mee-zien en mee-beleven. Bij Voltaire daarentegen domineert niet de
uitbeelding, maar het betoog. Zijn kracht ligt in de eerste plaats in de manier
waarop hij, kort en bondig en vaak ongelooflijk raak, een typering weet te
geven, een situatie samen te vatten, een algemene conclusie spreekwoordelijk te formuleren. De „sententies" van de 16de en 17de eeuw bereiken bij
hem een hoogtepunt. Ik laat hier enkele van deze typisch-Voltairiaanse uitspraken volgen. Men vindt er al dadelijk een in de propositio, aansluitend
bij het „Arma virumque cano" van Vergilius: „Je chante ce héros, qui regna
sur la France, // Et par droit de conquête, & par droit de naissance" i,1-2).
In twee versregels is hier de essentie van het hele epos samengevat: een held,
koning krachtens zijn geboorterecht, die zijn koninkrijk op zijn vijanden veroveren moest en er zo een twéévoudig recht op kreeg. Elders gaat het om een
jong meisje, dat door l'Amour in contact wordt gebracht met de held, en natuurlijk niet tegen die confrontatie is opgewassen. Weer wordt de situatie in
twee regels meesterlijk samengevat: „Elle avait à combattre, en ce funeste
jour, // Sa jeunesse, son coeur, un héros, & 1'Amour" (ix,231-232). In iu,83-86
(

treft de rake karakteristiek van het hoofd van de Ligue, hertog Hendrik de
Guise: „Téméraire en ses voeux, sage en ses artifices, // Brillant par ses vertus,
& même par ses vices; // Connaissant le péril, & ne redoutant rien; // Heureux
guerrier, Grand prince & mauvais citoyen". En als laatste voorbeeld een beroemd geworden sententie: „Le crime a ses héros, l'erreur a ses martyrs"
(v,200). Dergelijke details zijn telkens weer een verrassing en houden de aandacht voortdurend gespannen.
Ook de
in een oorlogs-epos ter afwisseling onmisbaar geachte
liefdesepisode ontbreekt in de Henriade niet. Het is zelfs deze episode die, evenals
in de Aeneis het geval was met de liefde van Aeneas en Dido, het meest de
aandacht getrokken heeft en als het best geslaagde deel werd beschouwd.
Men vindt ze in de negende zang. De aanhoudende overwinningen van
Hendrik van Navarre in alle veldslagen beginnen tenslotte la Discorde te ver-

ontrusten. Zij begrijpt dat er met ongewone middelen ingegrepen zal moeten
worden, willen de Ligueurs nog een kans hebben. Daarom begeeft zij zich
naar de verblijfplaats van de Liefdesgod, l'Amo-ur, om diens hulp in te roepen.
Deze Liefdesgod is nièt de Cupido uit de mythologie van de Oudheid, al heeft
hij er enkele uiterlijke trekken mee gemeen. Ook hij is een allego ri e: per97

sonificatie van de zinnelijke hartstocht die in het verderf stort. Hij woont in
een tempel waarvan „l'aimable entrée" 0,37) enkel bekoorlijke verlokking
is. Maar binnen is er geen spoor van liefelijkheid meer te vinden: „Les
plaintes, les dégouts, l'imprudence, la peur, // Font de ce beau séjour un
séjour plein d'horreur" (ix,43-44). De Jaloesie waart er rond, in gezelschap
van Wantrouwen, Haat, Toom, Boosaardigheid, Berouw. Wij zijn hier wel
heel ver van het Idalische dal, waar volgens de Oudheid Venus woonde temidden van louter liefelijkheid en lentevreugde, en waar Cupido zich in zijn
vrije tijd vermeide met het vangen van vlinders en bijen!
L'Amour blijkt bereid aan het verzoek van la Discorde te voldoen. Gewapend met zijn pijlen, „Il vile aux champs Francais sur l'aile des zéphirs"
(ix,108) . Onderweg geniet hij met daemonische vreugde van de aanblik der
plaatsen waar hij eerder triomfen heeft gevierd, bijna altijd tot ongeluk voor
de betrokkenen. Hij ziet de velden waar eenmaal Troje lag, ondergegaan door
de liefde van Paris voor Helena. Vaucluse herinnert hem aan het leed van
Petrarca om Laura, het kasteel van Anet aan de liefde van Hendrik II voor
Diane de Poitiers. Eindelijk bereikt hij Ivry, waar Hendrik van Navarre juist
met zijn edelen op jacht is. L'Amour maakt dadelijk gebruik van de gelegenheid die dit hem biedt. Hij brengt de elementen in beroering; er breekt een
noodweer los: storm, bliksem en stortregen, op klaarlichte dag wordt het
donker als bij nacht. Hendrik raakt zijn jachtstoet kwijt; verloren en eenzaam
ploetert hij door de modder, op zoek naar een onderkomen. Zo komt hij bij
een afgelegen kasteel, waar een jongmeisje van edelen bloede woont, Gabriëlle
d'Estrées. L'Amour heeft haar al voorbereid op de rol die hij haar heeft toebedacht. In de gedaante van een onschuldig kind is hij bij het onschuldige
meisje doorgedrongen, en heeft hij haar verteld dat Hendrik, de overwinnaar
van Mayenne,86 op komst is om bij haar te schuilen. Tegelijkertijd blies hij
haar „Un desir inconnu de plaire à ce héros" (Ix,188) in; zij wordt daardoor
nog mooier en verleidelijker dan zij al was. Maar nog is l'Amour niet tevreden! Hij betovert het kasteel en zijn omgeving. 87 Elkaar omstrengelende
myrtebomen schieten plotseling uit de grond; wie onder hun schaduw doorgaat, wordt met onzichtbare banden vastgehouden. Er stroomt een beekje
waarvan het water alle plichten vergeten doet. Alles leeft er nog slechts van
en vóór de liefde. In dit betoverde kasteel zijn natuurlijk zowel Gabriëlle als
Hendrik weerloze slachtoffers van l'Amour. Voor hen bestaat alleen nog maar
hun hartstocht. Hendrik vergeet zijn verantwoordelijkheid, zijn leger, zijn
wachtende officieren. Een catastrophe dreigt: „On le cherchait en vain; ses
soldats abattus, // Ne marchant plus sous lui, semblaient déjà vaincus" (Ix,
243-244).
Maar dan grijpt le génie de la France in, opgeroepen door Saint-Louis.
Neergedaald uit de hemel, zoekt hij in het leger de beroemde Hugenotenleider en staatsman Philippe Du Plessis-Mornay op, onkreukbaar in eer en
trouw als geen ander, en inspireert hem tot redding van Hendrik. Mornay
slaagt erin het kasteel te vinden waar de held verblijft. Tevergeefs tracht
l'Amour hem de toegang te beletten of hem te verleiden. Met de Wijsheid
88 De hertog van Mayenne, aanvoerder van de Ligueurs, die in 1589 bij Argues en in 1590
bij Ivey door Hendrik verslagen was.
87 Na alles, wat voorafgegaan is, behoeft Voltaire niet meer te vrezen dat zijn lezers dit
letterlijk zullen opvatten in plaats van allegorisch!
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zijdig en onbillijk. Tot de hoogten van Camóes, Tasso en Milton reikt Voltaire
stellig niet, maar talent had hij even stellig wèl. Alleen is hij
en dat maakt
hem anders dan zijn voorgangers
typisch de dichter van het klassicisme
in zijn meest rationalistische verschijningsvorm. Hij vernieuwt niet, maar conformeert zich aan de regels. Hij is eerder een „transponerend" dan een scheppend kunstenaar. De beroemde motieven en episoden, die hij aan zijn grote
voorbeelden ontleent, bewerkt hij naar de opvattingen en de smaak van de
eigen eeuw, zodat de essentie ervan voor zijn tijdgenoten opnieuw levensvatbaar wordt. Wij mogen niet vergeten dat het verlies aan oorspronkelijke
charme, waarmee de rationalisering gepaard ging, door die tijdgenoten juist
als winst werd ervaren, omdat deze charme inhaerent is aan een verbeeldingswereld die voor hen onaanvaardbaar en zelfs aanstootgevend was geworden.
Voltaire was als dichter niet groot genoeg om zich boven zijn tijd te verheffen zoals Milton, maar wèl om die tijd op waardige wijze poëtisch te representeren. Eerst wanneer wij uitgaan van het klassicisme, lezen wij dan ook
de Henriade zoals deze gelezen moet worden. En dan gaan wij de bewondering
begrijpen, die dit epos in de 18de eeuw heeft gewekt. Want dan worden ook
wij geboeid door de knappe en schijnbaar moeiteloze aansluiting bij de regels regels die wij, evenals de tijdgenoten van Voltaire, moeten kennen om
de toepassing ervan ten volle te kunnen waarderen. Dan gaan ook wij de ontleende motieven en episoden genietend herkennen, en aandacht besteden aan
de virtuositeit waarmee van geval tot geval de ontlening werd voorbereid
door het toewerken naar een situatie in het verhaal die haar mogelijk maakte.
Dan krijgen wij oog voor de subtiliteit, waarmee er variaties en accentverschuivingen zijn aangebracht, die van hetzelfde tegelijkertijd toch ook weer
iets anders maken. 81 Dan gaan wij begrijpen dat die variaties mede beogen
de bezwaren te ondervangen, die Voltaire's meer „verlichte" tijd had tegen
de epen van zijn voorgangers.
Met de Henriade heeft Frankrijk aan het nieuwe epos van West-Europa
zijn aandeel bijgedragen: het heeft de klassicistische verschijningsvorm daarvan gerealiseerd op het hoogste niveau dat er ooit mee bereikt werd. En wij
mogen, dunkt mij, daaraan toevoegen: dat ermee bereikbaar was.
§ 6.

ENGELAND

In de vorige paragraaf heb ik vrij uitvoerig moeten ingaan op de mislukkingen en teleurstellingen, die in de 16de en 17de eeuw de ontwikkeling van
het nieuwe epos in Frankrijk hebben gekenmerkt. Dat was nodig, omdat daarvan een negatieve werking is uitgegaan op de opkomst van het Renaissancistische epos in de Nederlanden. Bij de bespreking van de eerste epische fase
hier te lande (1550-1700) moet ik dan ook op de gang van zaken in Frankrijk
kunnen teruggrijpen.
Voor Engeland behoeft een dergelijke overweging niet te gelden, zodat ik
kan terugkeren tot de eigenlijke opzet van dit hoofdstuk en mij beperken tot
een overzicht van de hoogtepunten. Daarbij valt ons dan dadelijk op, dat in
Engeland evenals in Italië, Portugal en Spanje, maar anders dan in Frank91

Vgl. ook boven, blz. 8-10.
100

The Faerie
rijk - het nieuwe epos inzet met zulk een
een hoogtepunt:
hoogtepunt: The
Faerie Queene
Queene
Spenser.
van Edmund Spenser.

In zijn
zijn boek over het Engelse
Engelse epos
epos legt
legt Tillyard
Tillyard er de
de nadruk
nadruk op, dat
dat in
in de
de
Elizabethaanse
periode de
de Engelsen
Elizabethaanse periode
Engelsen enigszins
enigszins anders
anders tegenover
tegenover de
de Oudheid
Oudheid
stonden dan hun collega's op
op het
het vasteland:
vasteland:
In spite
spite of
ofa auniversal
universalclassical
classicaleducation,
education,Elizabethan
Elizabethancriticism
criticism was
was
In
of clasclasanything
demanding from
strict imitation
imitation of
anything but
but rigid
rigid in
in demanding
from the
the epic a strict
the
sical
models. The
The classicising
classicising impulses
impulses behind
behind the
the Franciade and
and the
sical models.
Lusiad hardly exist in England.
England. 92
Lusiad
Naarmate na de Reformatorische
Reformatorische troebelen
troebelen van
van de
de eerste
eerste eeuw-helft
eeuw-helftde
dekerkekerkeNaarmate
lijke
situatie zich
zich tijdens
tijdens de
deregering
regering van
vankoningin
koninginElizabeth
Elizabethstabiliseerde,
stabiliseerde,
lijke situatie
keerde de belangstelling
belangstelling voor Middeleeuwse
Middeleeuwse literatuur
literatuur terug,
terug, met
met name
name voor
voor
keerde
de ridderromans
ridderromans die
of aa new
newvogue
vogueininthe
theElizabethElizabethdie zelfs
zelfs "enjoyed something of
als gevolg
gevolg waarvan
waarvan "the
"the Elizabethans
Elizabethans [[...
were tolerant
tolerant of
of aa
an
age", als
an age",
... ] were
degree
medievalism unthinkable
unthinkable on
on the
theContinent".
Continent".93
De populariteit
populariteit van
van
degree of medievalism
93 De
de Orlando furioso
furioso - waarvan
een vertaling
vertaling (in
(in ottava
rima) door
ottava rima)
waarvan in
in 1591 een
Sir John Harington
Harington verscheen
verscheen - werd daardoor
daardoor versterkt,
versterkt, terwijl
terwijl omgekeerd
omgekeerd
werk de
de interesse
interesse voor
voorde
deoude
ouderidderverhalen
ridderverhalenstimuleerde.
stimuleerde.
Ariosto's werk
Faerie Queene
Queene worden
De eerste
eerste
Tegen deze
deze achtergrond
achtergrond moet
moet The Faerie
worden gezien.
gezien. De
drie
boeken ervan
ervan verschenen
1590, de
de volgende
volgende drie
drie in
in1596.
1596.Daarmee
Daarmee
drie boeken
verschenen in
in 1590,
was Spenser's
Spenser's werk
halve voltooid,
voltooid, maar
maar zijn
zijn dood
dood in
in1599,
1599,
was
werk nog
nog slechts
slechts ten
ten halve
op 46-jarige leeftijd, verhinderde
verhinderde hem zijn grootse opzet ten
ten einde
eindetoe
toeteterealirealiseren. 94
Spenser
had grote
grote bewondering
bewondering voor
voor de
deItaliaanse
Italiaanseromanpo-dichters,
romanzo-dichters, inin
Spenser had
het bijzonder
bijzonder voor
hij véél
véél te
te danken
danken heeft.
heeft. Maar
Maar hij
hij kende
kende
voor Ariosto
Ariosto aan
aan wie hij
ook
Boiardo, van
hij de
de indeling
indeling overnam
overnam in
in „boeken"
"boeken" die elk
elk uit
uit een
een
ook Boiardo,
van wie hij
aantal
gaat daarbij
daarbij echter
echter veel
veel systematischer
systematischertetewerk
werkdan
dan
aantal canto's bestaan. Hij gaat
laatste het
het aantal
aantal canto's
canto's per
perboek
boekwisselt,
wisselt,95
zijn
voorganger. Terwijl
95
zijn voorganger.
Terwijl bij
bij de laatste
handhaaft Spenser een strenge regelmaat. Elk boek omvat er twaalf, en inhandftSpesr nglmat.Ekboevrwalf,ni
totaal had
zijn epos twaalf boeken moeten tellen.
tellen. De
De voorkeur
voorkeur voor
voor het
het getal
getal
totaal
had zijn
twaalf hangt
twaalf
hangt ongetwijfeld
ongetwijfeld samen
feit dat
datVergilius
Vergilius zijn
zijn Aeneis in
12
in 12
samen met
met het feit
had.
boeken geschreven had.
Eerst
naar de
de voorgang
voorgang van
van Ariosto
Ariosto en
enBoiardo,
Boiardo, zijn
zijn Faerie
Eerst nadat
nadat hij,
hij, naar
Queene had
had opgezet en
en aangevangen,
aangevangen, kon Spenser
Spenser kennis
kennis nemen
nemen van
van de
de ininmiddels verschenen
verschenen Gerusalemme liberata.
liberata. Naar
Naar geest
geest en
en strekking
strekking sloot
sloot
middels
Tasso's
nauwer aan
stond dan
dan de
de speelse
speelse en
envaak
vaak
Tasso's epos
epos nauwer
aan bij
bij wat
wat hem
hem voor ogen stond
daardoor was
"far less
less suggestive
suggestive of
of
ironische Orlando,
Orlando, maar
maar juist
juist daardoor
was het
het ook "far
incident and
werd het "his
"his aim
aim in
in the
the Faerie
incident
and situation"
situation" dan
dan de
de laatste.
laatste. En
En zo werd
Queene to combine
combine something
something of
of Ariosto's
Ariosto's exuberance
exuberance with
with the
thepoetic
poetictemper
temper
of Tasso",
Tasso".96
96
de ottava rima
rima
Hoewel Spenser
Spenser de strofe-vorm
strofe-vorm handhaafde,
handhaafde, nam
Hoewel
nam hij
hij niet de
••
Tillyard, The English epic and
and its
itsbackground
background (Londen 1954), blz. 252-253.
92E.
E. M.
M. W. Tillyard,
Ibidem, blz. 254.
254 .
93 Ibidem,

" Uit
..
zijn nalatenschap
nalatenschap werden
werden er
er in 1609 nog twee canto's
canto's (vi
(VI en
en vii)
VII) van
van het
het zevende boek
Uit zijn
toegevoegd, benevens
benevens twee stanza's van canto VIII.
viii.
" Zie boven, blz. 63, noot 6.
9.
The Poetical
PoeticalWorks
Worksofof
EdmundSpenser,
Spenser, ed. J. C. Smith and E. de
de Selincourt
Selincourt (Londen99.6 The
Edmund
(Londen
New York-Toronto
1960 18
), Introduction
Introduction (by E. de
de Selincourt),
Selincourt), blz.
blz. xlii-xliii.
xIii-xliii.
-NewYork
Toronto 1960
18),
-

101

van zijn Italiaanse voorbeelden over. Hij ontwikkelde een eigen "Spenserian
stanza" van acht decasyllaben, afgesloten door een alexandrijn; het rijmschema
is ababbcbcc. Behalve de ottava rima kunnen ook de rhyme royal van Chaucer
met zijn oneven aantal versregels (ababbcc) en diens stanza met rijmschema
ababbcbc hem daarbij hebben geleid; "but to admit this detracts in no way
from the absolute originality of the Spenserian stanza". 97
Eenzelfde originaliteit als naar de vorm is er ook naar de inhoud. Men kan
de opeenvolgende boeken van The Faerie Queene beschouwen als een reeks
samenhangende romanti, maar dan wel van geheel andere aard dan die van
Boiardo en Ariosto! Terwijl dezen zich geen ander doel stelden dan verfijnd
en speels vermaak, was voor Spenser zijn epos een zaak van diepe ernst. Hij
heeft er een morele bedoeling mee: "The generall end therefore of all the
booke is to fashion a gentleman or noble person in vertuous and gentle
discipline". Zijn ridderverhalen moeten dan ook gelezen en verstaan worden
als "a continued Allegory, or darke conceit".
Die beide uitspraken zijn te vinden in de brief, die Spenser aan zijn vriend
Sir Walter Raleigh schreef, als toelichting bij de eerste drie boeken van The
slechts
Faerie Queene toen deze in 1590 verschenen. Uit die drie boeken
vielen opzet en strekking van het epos
het eerste kwart van het geheel!
nog niet duidelijk op te maken, en daarom achtte de dichter het wenselijk
"to discouer vnto you the general intention and meaning, which in the whole
course thereof I haue fashioned ... ". Diezelfde overweging gold uiteraard
ook ten opzichte van andere lezers; vandáár dat Spenser zijn verklarende brief
aan de uitgave van 1590 toevoegde. 98
Het is maar goed dat hij dit gedaan heeft, want anders zou de door hem
voltooide helft van het epos min of meer in de lucht zijn blijven hangen.
Spenser houdt zich namelijk aan het Horatiaanse voorschrift niet ab ovo te
beginnen, maar de lezer dadelijk in medias res te voeren. 99 Hij gaat daarin
echter veel verder dan Vergilius, bij wie de voorgeschiedenis
en daarmee
de verklaring en fundering
van Aeneas' landing op de kust van Carthago
reeds in het tweede en derde boek van zijn epos aan de orde komt. Naar de
opzet van Spenser zou bij hem de voorgeschiedenis echter eerst in het láátste
(twaalfde) boek worden verteld, om tot het einde toe de lezers in gespannen
onzekerheid te laten omtrent de achtergrond en de samenhang van alles wat
er tevoren gebeurt. Een gelukkige greep kan deze excessieve toepassing van
Horatius' advies aan de beide Pisones zeker niet worden genoemd! De lezer
blijft op die manier het gehele epos dóór verstoken van de achtergrondgegevens, die voor een goed begrip van de verhaalde gebeurtenissen onmisbaar zijn. Het eindeloos uitblijven van de voorgeschiedenis doet de aanvankedie bij Vergilius wordt opgelost voordat zij frustrelijk gewekte spanning
bij Spenser omslaan in irritatie. De lezer voelt zich
rend kan gaan werken
tekort gedaan: hij verlangt geen verklaring achteraf in het laatste boek, maar
de mogelijkheid om reeds onder het lezen te gaan begrijpen hoe nu eigenlijk
de vork in de steel zit.
• 7 Ibidem, blz. lxii.
a 8 Onder de titel: "A Letter of the Authors expounding his whole intention in the course
of this worke: which for that it giueth great light to the Reader, for the better understanding is hereunto annexed" (The Poetical Works, blz. 407-408. De drie citaten alle
op blz. 407, kol. 1).
" Horatius, De arte poetica, vs. 146-152.
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Dank zij de brief aan Raleigh weten wij hoe Spenser zich de samenhang
tussen vork en steel voorstelde, ook al is hij aan zijn twaalfde boek niet meer
toegekomen. Ter wille van de meerdere duidelijkheid geef ik de schematische
opzet niet weer in zijn eigen woorden, maar in de samenvatting van E. de
Selincourt:
Prince Arthurno has seen in a vision Gloriana, the Faerie Queene, and,
ravished by her beauty, resolves to seek her out in faery land; the adventures that befall him on the way are to form the main plot, and to
serve as connecting links to bind the whole together. Now the Faerie
Queene has an annual feast which lasts twelve days, and on each day she
sends forth a knight to aid some suppliant who has come to beg a champion from her court. It so falls that the redress of each wrong calls for
the exercise of a separate virtue. To the adventures of each knight a
book is principally to be devoted; and in the fortunes of each, Arthur,
still in quest of his lady, is in some measure to bear a part, thus gaining
experience in all that befits a perfect character. 101
Op de achtergrond van elk der zes bestaande boeken moet dus "the Annuall feaste" van de Faerie Queene worden gedacht. Elk van de betrokken ridders is door haar uitgezonden met een bepaalde opdracht, en aan de uitvoering daarvan wordt een bepaalde deugd gedemonstreerd: Holinesse (vroomheid en rechtgelovigheid), Temperaunce, Chastitie, Friendship, Ivstice, Covrtesie. 102 Uit de avonturen van de ridders blijkt van geval tot geval welke hoge
eisen deze deugden stellen, welke gevaren haar beoefenaars bedreigen, hoe
en met welke hulp de overwinning op het kwaad kan worden behaald.
In zijn brief aan Raleigh verklaart Spenser, dat hij op deze wijze achtereenvolgens "the twelue private morall vertues, as Aristotle hath deuised" wilde
behandelen. De Selincourt wijst er echter op, dat de dichter zich niet aan de
deugden van Aristoteles houdt, maar een eigen keuze volgt. Wel heeft hij een
en ander aan de Griekse wijsgeer te danken, met name
his analysis of virtue into separate, though at times barely distinguishable,
virtues, and in the conception of one,

1.1,Eyo oc)uyCa,

called by Spenser

Magnificence, which in a measure presupposes the possession of them
all 103
.

Als drager en personificatie van de Magnificence, die alle speciale deugden
omvat, treedt Arthur dan ook op in alle boeken van The Faerie Queene, en
heeft hij in elk daarvan deel aan de uiteindelijke triomf van de "separate
virtue" die er allegorisch wordt uitgebeeld. Zoals Spenser het in zijn brief
aan Raleigh zelf formuleert: " ... in the whole course I mention the deedes
of Arthure applyable to that vertue, which I write of in that booke". 104
Op deze manier kan Arthur inderdaad de schakel zijn tussen de opeenvolgende boeken. Gaandeweg wordt deze functie echter minder belangrijk,
100 Bedoeld wordt koning Arthur uit de matière de Bretagne, maar vóór zijn troonsbe-

stijging.
The Poetical Works, Introduction, blz. xliii.
102 Uit de fragmenten van het zevende boek (zie boven, blz. 101, noot 94) blijkt dat het
daarin zou gaan om Constancie.
103 The Poetical Works, Introduction, blz. xliii.
104 The Poetical Works, blz. 407, kol. 2.
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episode, die voor Nederlanders de bijzondere attractie heeft hen in aanraking
te brengen met een stuk Nederlandse geschiedenis: de Leicesterse periode
(1585-1587). Zij komt voor in het vijfde boek dat gewijd is aan lvstice, en
neemt canto x alsmede de eerste helft van canto xi in beslag.
Prins Arthur (Leicester) bevindt zich toevallig in het paleis van koningin
Mercilla (Elizabeth), als deze een verzoek om hulp ontvangt van Beige (de
Nederlanden). Vroeger was deze "a Ladie of great worth and wealth", maar
nu heeft een wrede tyran zich van haar land meester gemaakt en het grootste
deel van haar kinderen gedood: van haar zeventien zonen (de gewesten) heeft
zij er nog maar vijf over. Van alle kanten bedreigd, heeft zij een toevlucht
moeten zoeken in moerassen en venen; al haar steden en kastelen zijn in handen van de tyran gevallen. Diens naam is Geryoneo (Philips II van Spanje),
Arthur biedt zich onmiddellijk aan
een monsterlijke reus met drie lichamen.
als kampioen voor Beige, een aanbod dat door Mercilla graag wordt aanvaard. In het land van Beige aangekomen, gaat hij er allereerst voor zorgen
dat deze weer een behoorlijke verblijfplaats krijgt. Daarvoor kiest hij de voornaamste handelsstad uit, ondanks het machtige kasteel dat ze beschermt, ondanks het sterke garnizoen, ondanks de "Seneschall of dreaded might" (Parma) 108 die daarover het bevel voert. In een felle tweekamp doodt hij de
Seneschall. Van drie ridders die hem willen tegenhouden, verliezen er twee
het leven; de derde slaat op de vlucht. Onweerstaanbaar dringt Arthur het
kasteel binnen en veegt dat van vijanden schoon, om er vervolgens Beige
binnen te voeren; met het bezit van het kasteel heeft deze tevens haar stad
teruggewonnen. Maar Geryoneo legt zich daar niet bij neer! "With all his
many bad" haast hij zich naar het verloren kasteel en eist van Arthur de
overgave. Diens enige antwoord is dat hij
"Full nobly mounted in right
warlike wize"
de poort uitrijdt en Geryoneo uitdaagt tot een tweegevecht.
Het wordt een verschrikkelijk duel, waarvan de beschrijving niet minder dan
tien stanza's vraagt. Aanvankelijk is Geryoneo in het voordeel door zijn drie
lichamen en zes handen, maar Arthur weet tenslotte toch de overwinning te
behalen en zijn vijand te doden. Met tranen van dankbaarheid "Beige with
her sonnes prostrated low // Before his feete, in all that peoples sight". Maar
tevens smeekt zij hem, haar ook nog te bevrijden van het monster (de Inquisitie) dat verborgen ligt onder het gouden afgodsbeeld, door Geryoneo opgericht „in this Church hereby". Arthur aarzelt geen ogenblik. Hij gaat de kerk
binnen en roept het monster tevoorschijn door driemaal met het ontblote
zwaard op het afgodsbeeld in te slaan. Het is een afgrijselijk wezen dat hij
tegenover zich ziet: een soort sfinx met vrouwengezicht, hondenlijf, drakenstaart, leeuwenklauwen en arendsvleugels. Eerst deinst dat monster voor
Arthur terug, maar als het ziet dat vluchten onmogelijk is, valt het hem aan
"like to an hellish feend". Eén ogenblik raakt de held door een geweldige
slag van de drakenstaart in verwarring en in gevaar. Maar dan herstelt hij zich
en "Vnder her wombe his fatall sword he thrust, // And for her entrailes
made an open way, // To issue forth". Onder het uitbraken van sulfer-wolken
"88 Volgens De Selincourt (The Poetical Works, Introduction, blz. liii, noot) wordt met de
„Seneschall" Alva bedoeld, maar deze was al in 1573 als landvoogd afgetreden en in
1582 — dus nog vóór Leicester's komst naar de Nederlanden — gestorven. Ik zie geen
enkele reden, waarom Spenser niet de landvoogd zou hebben bedoeld die inderdaad
Leicester's tegenstander is geweest : Alexander Farnese, hertog van Parma.
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sterft het monster en kan niet meer verhinderen dat Arthur het afgodsbeeld
aan stukken breekt. Dan is Beige waarlijk vrij van elke bedreiging; zij en haar
volk bekransen hun verlosser met laurieren en voeren hem in triomf door de
straten van hun stad. Korte tijd blijft Arthur nog in Beige's land, "Vntill he
had her settled in her raine, // With safe assuraunce and establishment"; dan
keert hij naar Faery court terug.
Wie dit avontuur van Arthur vergelijkt met de werkelijkheid van de Leicesterse periode in Nederland, ziet dadelijk dat de parallellie uiterst vaag
en globaal is. De verschillen zijn groter dan de overeenkomsten zozeer
zelfs dat de beoogde parallel de lezer waarschijnlijk zou zijn ontgaan, als de
dichter er hem niet op had geattendeerd door de naam Beige, haar zeventien
zonen, en vermelding van "the yoke of inquisition". Aldus in de goede richting gestuwd, kan hij er niet aan ontkomen in Geryoneo Philips II, in diens
Seneschall Parma, en in het sfinx-achtige monster onder het afgodsbeeld
de Inquisitie te herkennen. Hij kan nog verder gaan en vermoeden dat Beige's
weduwschap opgevat moet worden als zinspeling op de dood van Willem van
Oranje in 1584, en dat met de drie lichamen van Geryoneo gedoeld wordt
op de Spaanse, Italiaanse en overzeese gebiedsdelen waarover Philips II
heerste. Maar dan is die lezer al bezig met conjecturen waarover geen zekerheid valt te verkrijgen. Want zowel het weduwschap van de verdrukte Beige
als de drie lichamen van de tyran kunnen even goed, zonder enige symboliek,
deel uitmaken van de emotionele en miraculeuse attributen, die behoren bij de
sfeer van de ridderroman waarin Spenser het Nederlandse „avontuur" van
Leicester heeft getransponeerd. Evenals bij de morele blijken ook bij de „politieke" allegorie de grenzen te vaag om precies te kunnen worden aangegeven.
Belangrijker dan de vraag of bepaalde details al dan niet naar de werkelijkheid, verwijzen, is echter die naar de reden voor Spenser's opzienbarende
afwijking van de historische realiteit in het geheel van zijn weergave. Wat in
feite een mislukking was geweest, wordt door hem voorgesteld als een groots
en volledig succes dat zowel Arthur-Leicester als Mercilla-Elizabeth tot eer
strekt. Dat komt, omdat hij met Faerie land wel steeds Engeland bedoelt,
een Engeland dat Anders
zoals de Faerie Queene steeds Elizabeth is, maar
is dan het werkelijke: nobeler, mooier, gelukkiger. Faerie land is de uitbeelding
van de idealiserende droom, waarin hij zijn land ziet zoals het zou moéten en
misschien ten dele ook wel kunnen zijn. Dat verbeelde Engeland is even onbereikbaar als onwezenlijk; dat besef wordt door de sprookjes-motieven in de
ridderlijke avonturen voortdurend geaccentueerd. Maar tegelijkertijd is het in
wezen toch wel degelijk het Engeland van Elizabeth en van haar „ridders":
Sidney, Leicester, Raleigh en anderen. Daarom hebben zij ook in Faerie land
hun plaats, in de geïdealiseerde gestalte die bij het geïdealiseerde Engeland
behoort. Vandaar dat er telkens gezinspeeld wordt op de reële feiten waarbij
zij betrokken zijn geweest. Maar bij de transpositie naar Faerie land worden
ook die feiten opgenomen in de idealiserende droom, en uitgebeeld, niet zoals
zij in werkelijkheid waren, maar zoals zij hadden moeten zijn om in die droom
te passen. "Spenser's whole artistic method is that of idealization, and of
emphasis on the essential. But for all that he bases it on life", constateert
De Selincourt. 109
Ik meen met dit alles inhoud en strekking van The Faerie Queene voldoende
...
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The Poetical Works, Introduction, blz. lv.
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gekarakteriseerd te hebben om te doen uitkomen, hoe juist de opmerking is
die Tillyard bij de bespreking van Spenser's epos maakt:
The true requisite for the reader of Spenser is a kind of sustained tact,
a tact of knowing when to press the allegory, when to abandon it, and
when to allow it to count for not too much without losing sight of it
altogether. 110
Er valt over The Faerie Queene uiteraard nog veel meer te zeggen. 111 Maar
een uitvoeriger behandeling zou in mijn overzicht van het nieuwe epos in
West-Europa niet op zijn plaats zijn. Ik laat daarom ook een bespreking van
Spenser's poëtische qualiteiten en de aard van zijn dichterschap achterwege.
Hoe belangrijk ook voor een juiste evaluatie van The Faerie Queene, voor de
ontwikkeling van het Renaissance-epos als genre zijn deze aspecten niet es-

sentieel.
Wèl essentieel is in dat verband echter de conclusie, waartoe De Selincourt
aan het slot van zijn inleiding komt en die ik daarom niet onvermeld wil laten.
De Engelse geleerde wijst op de diepe persoonlijke betrokkenheid van Spenser bij zijn werk: "All that he creates is alike moulded and controlled by his
personal emotions, and is deeply charged with his own reflection". Het is
de dichter niet in de eerste plaats te doen om wat hij vertelt of beschrijft,
maar om de zin daarvan en zijn bezinning daarop. En:
To admit this is to deny him a supreme place among narrative poets,
even among those whose narrative is romance; and readers who love a
story for its own sake will often find him tedious, and turn with relief
to Ariosto, Byron, or Scott. 112

Ik meen dat dit volkomen juist is. Spenser was een van de grootste dichters
van zijn tijd, maar te ,,lyrisch" geaard om tot de grootste epici te behoren.
De lyrische inslag van The Faerie Queene maakt dit werk tot een uitzonderlijk
geval onder de romanzi en epen van de Renaissance: een unicum. Daarom
heeft het, ondanks zijn onvoltooidheid, nooit een voortzetter gevonden, en
evenmin eigenlijke navolgers, al heeft de dichter met zijn stanza en met bepaalde episoden wel enige invloed uitgeoefend. In het algemeen echter was
Spenser's droom van Faerie land tè „Spenserian" om na- of verder - gedroomd
te kunnen worden door een ander.
Aan het eind van de 16de eeuw valt naast Spenser eigenlijk alleen Samuel
Daniel als episch dichter van enige betekenis te noemen. In 1595 verschenen
in ottava rima
de eerste vier boeken van zijn History of the Civil Wars
between York and Lancaster; het tweede viertal volgde in 1609, tot het derde
is het nooit gekomen. Het werk heeft te veel van een historische kroniek om
als epos werkelijk geslaagd te mogen heten; het is merkbaar dat de dichter
vooral Lucanus' Pharsalia als voorbeeld heeft gevolgd. Interessant is echter,
110

E. M. W. Tillyard, The English epic, blz. 280.
In dat verband verwijs ik b.v. naar het hoofdstuk dat Robert M. Durling in zijn The
figure of the poet in Renaissance epic aan Spenser wijdt (blz. 211-237). Hij gaat daarin
na, hoe Spenser „imitates and echoes Ariosto's canto openings and endings, interjections, and, less frequently, transitional topoi" (blz. 211), en wat de betekenis is van
de afwijkingen in diens imitatio.
112
The Poetical Works, Introduction, blz. lxvii.
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dat de Civil Wars beschouwd kunnen worden als typische uiting van de gevoelens die omstreeks 1600 de Engelsen het meest vervulden: ongelovige verbazing, en dankbaarheid voor het feit dat op de ellende van de Rozen-oorlogen een wonder was gevolgd: "the internal peace and the security from
outside foes achieved by the Tudors generally and Elizabeth in particular". 113
In de eerste helft van de 17de eeuw valt er op episch gebied weinig belangrijks op te merken. Enige aandacht verdient Abraham Cowley met de vier
boeken van zijn onvoltooid gebleven Davideis, geschreven in de dertiger jaren,
maar eerst gepubliceerd in 1656: de eerste poging in Engeland zich voor een
epos geheel naar het voorbeeld van de klassieken te richten, zoals dat aan de
overzijde van het Kanaal al lang gebeurde. 114
Afgezien van deze voorloper werd het Engelse epos eerst nà de Restauratie
van 1660 Renaissancistisch-klassicistisch in continentale zin. Daarbij is mede
van invloed geweest, dat in de periode van Cromwell vele niet-Puriteinen
naar Frankrijk uitweken en daar de "doctrine classique" leerden kennen.
Merkwaardig is, dat de figuur van Arthur
die in The Faerie Queene
zo'n belangrijke plaats inneemt
ook in de 17de eeuw de Engelsen blijft
bezig houden. Zowel Milton als Dryden hebben het plan gekoesterd een
Arthuriade te schrijven, al is het er uiteindelijk bij geen van beiden toe gekomen. Daarentegen verschenen, resp. in 1695 en 1697, wèl de Prince Arthur
en de King Arthur van Richard Blackmore, die daarin met Arthur doelt op
de stadhouder-koning Willem III. Meer dan een kortstondig actualiteits-succes
hebben deze epen echter niet gehad, hoe zorgvuldig Blackmore zich ook aan
de epische regels hield en hoezeer hij, behalve aan Vergilius, ook ontleende
aan Tasso, Spenser, Milton en Dryden. 115
Hoe interessant dit alles op zichzelf ook moge zijn, in mijn globale overzicht kan ik er verder zonder bezwaar aan voorbijgaan. Engeland heeft in de
17de eeuw tenslotte slechts één epos opgeleverd dat als een hoogtepunt kan
worden beschouwd: Milton's Paradise lost.
In de tijd dat Milton aan zijn epos werkte, was hij al gedurende enkele
jaren geheel blind. Telkens als hij voor een twintig- of dertigtal regels de vorm
gevonden had die hem bevredigde, was hij afhankelijk van iemand aan wie hij
ze kon dicteren, om ze vast te leggen. Wij weten niet precies wanneer hij met
zijn grote dichtwerk begonnen is. In ieder geval eerst na 1655, toen hij vanwege zijn blindheid gepensioneerd werd als "Latin secretary to the Council
of State" van Cromwell en daardoor tijd vrij kreeg voor eigen
gedicteerde
arbeid. Tussen 1655 en 1660 gaf hij echter zijn beste krachten aan een
drietal wetenschappelijke werken, zodat het mogelijk is dat Paradise lost toen
nog niet werd aangevangen. In 1660 bracht de Restauratie Milton voor enige
tijd in de gevangenis, maar op aandrang van enkele bewonderaars kwam hij
weer vrij en werd hij verder met rust gelaten. De jaren van volkomen teruggetrokkenheid en afzondering, die daarop volgden, waren voor Paradise lost
al dan niet reeds begonnen de grote kans. In 1665 werd het voltooid en
in 1667 verscheen het voor de eerste maal in druk. Het epos telde toen tien
boeken, maar voor de tweede uitgave (in 1674) maakte Milton er twaalf van,
113 E. M. W. Tillyard, The English epic, blz. 320.
Ibidem, blz. 422.
115 Ibidem, blz. 482-484.
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ter aansluiting bij de Vergiliaanse traditie die op de twaalf boeken van de
Aeneis berustte. Een uitbreiding van het epos betekende dit niet; Milton deelde

slechts de boeken vu en x, die beide betrekkelijk lang waren, in tweeën en
maakte de helften tot een afgerond geheel.
Vóór zijn blind-worden had Milton onvoorstelbaar veel gelezen. Hij was
dan ook grondig onderlegd op de gebieden die voor zijn epos van belang
waren, met name de theologie en de letteren. Behalve het Latijn beheerste hij
ook het Grieks, zodat hij Homerus las in diens eigen taal; de Odyssee schijnt
zijn meest geliefde epos te zijn geweest. 116 Een reis door Frankrijk en Italië
had hem met het Fr ans en het Italiaans vertrouwd gemaakt; hij kende de
Italiaanse theorieën omtrent het epos, en het werk van Boiardo, Ariosto en
Tasso. Ook het epos van Camóes had hij gelezen, hetzij in het origineel, hetzij
in de vertaling van zijn tijdgenoot Fanshawe. Hij had bewondering voor het
werk van Du Bartas, en Hugo de Groot's Senecaanse tragedie Adamus exul
was hem niet ontgaan. Van zijn landgenoten boeiden hem vooral Chaucer en
Spenser, naast wie hij graag de derde verhalende dichter van groot formaat
wilde worden, die Engeland had voortgebracht.
Paradise lost is ondenkbaar zonder deze achtergrond, maar wordt er niet
door bepaald. Als geen ander dichter van de Renaissance heeft Milton het
ideaal van de imitatio weten waar te maken: alles wat hij van anderen overnam, navolgde of verwerkte, te transformeren tot iets van meerder waarde,
zoals de bijen wat zij uit de bloemen puren omzetten in honing (Petrarca).
Er is nog één punt waarop ik de aandacht moet vestigen, alvorens deze
preliminaire opmerkingen te besluiten. Milton volgt de traditie en houdt zich
aan de regels, zolang dit mogelijk is zonder schade te doen aan zijn werk;
maar zodra hij moet kiezen, laat hij dit laatste praevaleren en gaat hij vrijmachtig zijn eigen weg. Zo conformeert hij zich aan de epische traditie door
de tien boeken van zijn epos te maken tot twaalf. Maar hij breekt met de veel
gewichtiger traditie die in Engeland gold: dat blank verse de versvorm was
voor het drama, terwijl voor het epos hetzij een stanza, hetzij gepaard rijm
vereist was. Zonder enige aarzeling doet hij wat niet „kan" en schrijft Paradise
lost in blank verse; dat dit door zijn succes het begin van een nieuwe Engelse
traditie zou worden, kon hij uiteraard niet voorzien. 117 Hetzelfde valt waar

te nemen in Milton's houding tegenover de regels. Hij houdt zich zorgvuldig
aan het begin mediis in rebus en bereikt daarmee al in het eerste deel van
boek I een hoogtepunt: de beschrijving van de legioenen afvallige engelen,
neergestort in de uiterste diepten van de hel, waar zij nu
"Thick as autumversuft
nal leaves that strew the brooks // In Vallambrosa" (1,302-303)
en wezenloos ronddrijven op de brandende sulferzee, waarvan de vlammen
geen licht geven "but rather darkness visible" (1,63). Daarentegen wijkt hij
zeer bewust af van de (Tassoniaanse) regel dat het epos slechts aan oorlogshandelingen gewijd behoort te zijn. Aan het begin van boek 1x, als hij toe is
aan het verhaal van de bloedeloze zondeval, zegt hij uitdrukkelijk niet
te zullen schrijven over "Wars, hitherto the only argument // Heroic deemed"
116 Ibidem, blz. 431. Ook de verdere gegevens in deze alinea zijn grotendeels aan Tillyard's
hoofdstuk over Milton (blz. 430-447) ontleend.
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Vgl. E. M. W. Tillyard, The English epic, blz. 434. Overigens was Milton niet de allereerste, die blank verse voor episch werk gebruikte. In de eerste helft van de 16de eeuw
was Surrey hem daarin voorgegaan in zijn vertaling van twee boeken uit de Aeneis.
De traditie had zich sindsdien echter in andere richting ontwikkeld.
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(1,28-29), maar over "higher argument // [ ... ] sufficient of itself to raise
// That name" (1,42-44).
Ook in de theologische en exegetische controversen rondom het Paradijsverhaal kent Milton geen aarzeling bij het kiezen van
de enige weg die voor hem de juiste is. Zo ten aanzien van de vraag of er al
vóór de zondeval tussen Adam en Eva lichamelijke gemeenschap heeft (kunnen) bestaan. Ik heb elders, naar aanleiding van Vondel's Adam in ballingschap, op de complexiteit van dit probleem gewezen 118 en zal dit hier niet
herhalen. Ik signaleer slechts de twijfelloze verzekerdheid waarmee Milton het
„oplost" en wegveegt. In boek iv beschrijft hij, hoe Satan het eerste mensenpaar bespiedt, om te ontdekken waar hun zwakke punt ligt. Aan het einde
van de dag trekken Adam en Eva zich voor de nacht terug in hun "blissfull
bower" (1v,690) en leggen zich naast elkaar neer: " ... nor turned, I ween, //
Adam from his fair spouse, nor Eve the rites // Mysterious of connubial love
refused: // Whatever hypocrites austerely talk // Of purity, and place, and
innocence, // Defaming as impure what God declares // Pure, and commands
to some, leaves free to all" (1v,741-747).
Deze enkele voorbeelden mogen volstaan om te typeren, hoe Milton zowel
de vorm als de stof van zijn epos hanteert: in volstrekte autonomie en met
volstrekt vertrouwen in de juistheid van zijn decisies.
Paradise lost

Wie moet trachten in kort bestek een niet al te inadaequate indruk te geven
van een zo veel-omvattend en zo veelzijdig dichtwerk als Paradise lost, kan,
dunkt mij, niet beter doen dan zich beperken tot de aspecten die hem persóónlijk het meest getroffen hebben al beseft hij dat daarmee aan de lezer,
evenals aan de koningin van Scheba, de helft niet wordt aangezegd.
althans voor mij
I.
Het meest adembenemende van Paradise lost ligt
in wat Milton met dit werk beoogt. Hij wil een einde maken aan de k ri tiek
van de mens op God; aan vragen als: waarom schiep God de mens, als Hij
in Zijn alwetendheid wist dat deze vallen zou? waarom heeft Hij in Zijn almacht de zondeval niet onmogelijk gemaakt? waarom toegelaten dat Satan
doordrong in het Paradijs? Aan het slot van zijn invocatio spreekt hij onomwonden deze bedoeling uit, als hij bidt om steun, opdat "I may assert eternal
Providence, // And justify the ways of God to men" (1,25-26).
Het is zeker geen toeval, dat deze bedoeling in de invocatio wordt uitgesproken en niet reeds in de propositio. Milton is er zich ongetwijfeld van
bewust geweest dat zij op zichzelf een grenzenloze, om niet te zeggen blasphemische, pretentie inhoudt. Niet in eigen kracht, maar alleen in de naam en met
de hulp van God kan hij het epos schrijven dat hem voor ogen staat. Vandaar dat het voor hem niet genoeg is alleen de "heavenly muse" (1,6) aan te
roepen en haar te vragen hem voor te zingen wat hij zeggen moet, zoals zij dat
eertijds voor Mozes en David heeft gedaan. Voor dit werk heeft hij méér nodig dan goddelijke bezieling alleen. Hij dient ertoe gelouterd en geheiligd te
worden door God de Heilige Geest zelf: door de Geest die bij de schepping
der wereld zweefde op de wateren van de nog woeste en duistere aarde. Tot
die Heilige Geest richt hij dan ook zijn tweeledig gebed, om kennis en heiliging; enerzijds: "Instruct me, for thou knowest" (1,19), anderzijds: " ... what
118

W A. P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel in (Zwolle 1962), blz. 364 366.
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in me is dark, // Illumine; what is low, raise and support" (i,22-23). Eerst
nà dit gebed volgen de regels over de bedoeling van het epos.
Het is naar mijn mening onjuist, in dit alles slechts een formele variant op
de traditionele aanroep tot de Muzen te zien. Wij kunnen niet tot de kern van
Paradise lost doordringen, zolang wij niet aannemen dat Milton hier spreekt
uit het diepst van zijn hart. Hij zet zich niet alleen maar tot het schrijven van
een groots gedicht; hij onderneemt een daad van geloof waartoe hij zich
van Godswege geroepen en gedrongen voelt. Daarom kan hij zich zo vol vertrouwen tot de Geest wenden om hulp, en zo twijfelloos aannemen dat zijn
gebed zal worden verhoord.
Men heeft wel gezegd, dat in Milton's epos het dogma van zondeval en
genade op rationalistische wijze wordt uitgewerkt. Ten onrechte. Milton poneert geen leerstuk, hij belijdt zijn geloof zoals hij dat persoonlijk aanvaardt.
Vanuit dat geloof vertelt en verklaart hij, maakt hij voor zijn lezers het onbegrijpelijke even eenvoudig en vanzelfsprekend als het voor hemzelf geworden is. Rationalistisch? Maar dan op de wijze van de kindekens, die argeloos het Koninkrijk der hemelen ontvangen zoals het zich aan hen voordoet!
Centraal staan in het geloof van Milton: enerzijds Gods almacht en rechtvaardigheid, anderzijds Zijn liefde en barmhartigheid. Naar die beide aspecten vertelt hij de geschiedenis van de zondeval, om te doen zien dat ook
dáárin deze twee elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen. Hoe dit mogelijk is,
wordt het duidelijkst uiteengezet aan het begin van boek III. De situatie is
als volgt. In de twee voorafgaande boeken hebben de duivels zich, onder de
bezielende leiding van Satan, hersteld van de wezenloosheid na hun neerbrandend
storten in de diepten der he1. 119 Zij hebben hun nieuwe gebied
verkend, er zich georgani"with solid, as the lake with liquid fire" (i,229)
seerd, er hun paleis en hoofdstad gebouwd: Pandemonium. Daarop is een
samenkomst van de Helleraad gevolgd, waar besloten werd de oorlog tegen
God onverminderd voort te zetten, zij het niet met rechtstreeks geweld als
vóór hun val, maar indirect en met sluwe listigheid; de enige mogelijkheid afbreuk te doen aan God ligt in het aantasten van Zijn schepping. In dit verband
komen de nieuw-geschapen aarde en de nieuw-geschapen mens ter sprake,
die nog door geen der duivels ooit zijn aanschouwd. Ligt daar misschien hun
kans? Satan neemt persoonlijk de hachelijke verkenningstocht op zich, waarvan het antwoord op die vraag afhangt. Met titanische moed en verbetenheid
slaagt hij erin buiten de poorten van de hel te komen, de afgrondelijke verschrikkingen van de Chaos te doorstaan en tenslotte, uitgeput, de grens van
het nieuwe wereldstelsel te bereiken. In het centrum van dat stelsel ligt de
Vanaf Zijn troon ziet
Aarde, als een kleine ster; daarheen zet hij koers.
"on his right 1/ The radiant image
God hem gaan, en Hij maakt de Zoon
of his glory ... " (III,62-63)
op hem attent. Satan zal zijn doel bereiken,
zegt God, en de mens ten val brengen. Maar de mens kón niet anders geschapen worden dan vrij: vrij om te kiezen tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, goed en kwaad. Want wat voor waarde zou een gehoorzaamheid hebben, die mechanisch is en niet berust op een bewuste keus? Daarom
waren de engelen vrij om te kiezen, en velen van hen zijn gevallen. Vrij is
nu ook de mens, en hij zal eveneens vallen. Maar toch is er een fundamenteel
verschil. De engelen vielen, verleid uit en door zichzelf; de mens daarentegen
119 Zie boven, blz. 109.
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valt, verleid door een ander. Daarom is er voor hèm genade mogelijk en nièt
voor de gevallen engelen. 120
Het gehele epos dóór wordt de houding van God tegenover Zijn afvallige
schepselen door dit verschil bepaald. Tegenover Satan en de zijnen betoont
Hij zich de Almachtige en Gestrenge, tegenover Adam en Eva de Liefdevolle
en Meedogende.
Reeds in het eerste boek, nog vóór de duivels zich hebben hersteld van de
wezenloosheid na hun val, legt Milton er de nadruk op, dat alles wat er straks
in en buiten de hel door hen tot stand zal worden gebracht, slechts mogelijk
is doordat God het toelaat. Satan meent uit eigen kracht en initiatief te handelen, maar in werkelijkheid volvoert hij enkel Gods plan: door zichzelf verder te verdoemen en de "infinite goodness, grace, and mercy" over het eerste
mensenpaar te brengen. 121 Tillyard merkt in dit verband op, dat er sprake is
van ironie en dat die ironie "is central to the whole plot". 122 Dat is niet onjuist mits men daaruit niet afleidt dat Milton die ironie bewust heeft gewild. Zij is een onwillekeurig en vanzelfsprekend gevolg van het feit dat Gods
almacht het voorstellingsvermogen van Zijn schepselen zo volledig te boven
gaat, dat zij zich hun voortdurende afhankelijkheid van Zijn toelating of Zijn
wil niet kunnen realiseren en telkens weer menen los van Hem een eigen beslissing te nemen. Het ironisch effect, waarvoor Tillyard aandacht vraagt,
moet daarom naar mijn mening in de eerste plaats worden gezien als bewijs
voor de magistrale manier waarop Milton in zijn epos heeft weten „waar" te
maken dat Gods almacht het bevattingsvermogen van de duivels verre te
boven gaat.
Zij worden er echter aan herinnerd op het hoogtepunt van hun vermeende
triomf! In boek x keert Satan na de verleiding van Adam en Eva naar de hel
terug "successful beyond hope" (x,463). Maar dan voltrekt zich aan hem en
de zijnen de straffende metamorphose in slangen
"punished in the shape he
sinned" (x,504)

ten bewijze van Gods volstrekte heerschappij ook over

hem. 123
Geheel anders betoont God zich tegenover Adam en Eva. Als deze twee
in boek v, onvewust van Satan's nabijheid en het gevaar dat hen bedreigt,
beginnen met "their morning's rural work [ ... ] // Among sweet dews and
120 In de woorden, die bij Milton door God tot de Zoon gesproken worden:
The first sort [ = de gevallen engelen] by their own suggestion fell,
Self-tempted, self-depraved; man falls, deceived
By the other first; man therefore shall find grace,
The other none: in mercy and justice both,
Through heaven and earth, so shall my glory excel:
But mercy, first and last, shall brightest shine.

(III, 129-134)
121 I, 214-220:
That with reiterated crimes he might
Heap on himself damnation, while he sought
Evil to others; and, enraged, might see
How all his malice served but to bring forth
Infinite goodness, grace, and mercy, shown
On man by him seduced; but on himself
Treble confusion, wrath, and vengeance poured.
122 E. M. W. Tillyard, The English epic, blz. 436.
123 Zie boven, blz. 16, noot 43.
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flowers" (v,211-212), dan ziet "with pity heaven's high King" (v,220; cursivering van mij) op hen neer, en Hij zendt Rafaël naar het Paradijs om hen te
waarschuwen op hun hoede te zijn. Na de zondeval zegt God te willen
"Mercy colleague with justice" (x,58); daarom zendt Hij ter berechting van de
gevallen mens Zijn Zoon naar de aarde: "Man's friend, his Mediator, his
designed // Both ransom and Redeemer volluntary" (x,59-60). De Zoon kwijt
zich met de uiterste mildheid van Zijn straffende taak, en onmiddellijk daarna
voelt Hij diep meedogen met Adam en Eva, "how they stood // Before him
naked to the air, that now // Must suffer change" (x,211-213). Hij kleedt hen
daarom met eigen hand "as Father of his family" (x,216) : niet alleen hun
uiterlijke naaktheid met dierenvellen, maar ook hun "inward nakedness, much
more // Opprobrious, with his robe of righteousness" (x,221-222). Ten gevolge
daarvan komen zij tot oprecht berouw en vurig gebed, waardoor het contact
tussen de Hemel en hen wordt hersteld. Wel zullen zij het Paradijs moeten verlaten, maar Michaël die hen moet uitbannen krijgt opdracht dit met
mildheid te doen: "Dismiss them not disconsolate" (xi,113). De aartsengel
voldoet aan dit bevel. Hij maakt Adam
deels door visioenen, deels verhalenderwijs
bekend met de toekomst van de wereld: alle verschrikkingen
daarvan, maar ook de uiteindelijke verzoening en verlossing door Christus. 124
hij houdt hem voor, dat hij nu wel "this Paradise" verliest, maar doorEn
geloof en liefde
"by name to come called charity" (xii,494) in plaats
daarvan "(thou) shalt possess // A paradise within thee, happier far" (xii,496497; cursivering van mij). Door dit alles raakt Adam zo vertroost, dat hij
blijmoedig zijn verbanning kan aanvaarden; óók omdat hij Eva naast zich
in tegenweet in volstrekte verbondenheid. 125 Paradise lost eindigt dan ook
stelling tot Vondel's Adam in ballingschap
nièt in mineur. Adam en Eva
hebben elkaar en weten zich gedragen door de zorgende liefde van God. Als
zij achter zich het Paradijs afgesloten zien door de vlammende zwaarden van
de Cherubim, worden zij niet door wanhoop bevangen. Integendeel bijna.
"Some natural tears they dropt, but wiped them soon; // The world was all
before them, where to choose // Their place of rest, and Providence their
guide: // They, hand in hand, with wandering steps and slow, // Through
Eden 126 took their solitary way" (xit,555 559).
-

Het zijn de laatste regels van Milton's epos, dat daarmee uitloopt op de
Goddelijke paradox die voor de zondige mens troost en hoop betekent: enerzijds "their solitary way", anderzijds "and Providence their guide".
Het geheim van Paradise lost ligt in Milton's onweerstaanbare geloof. Een
Voor deze blik in de toekomst voert Michaël Adam naar de top van de hoogste heuvel
in het Paradijs. Milton volgt hier de passage uit Os Lusiadas na, waar Thetis de Portugezen naar de hoogste bergtop van haar tovereiland voert om hun de geheimen van
het wereldstelsel te tonen.
12 5 Eva brengt die verbondenheid aldus onder woorden :
with thee to go,
Is to stay here; without thee here to stay,
Is to go hence unwilling; thou to me
Art all things under heaven, all places thou,
Who for my wilful crime art banished hence.
(XII, 525-529)
126 Milton bedoelt met Eden niet het Paradijs (de hof van Eden) zelf, maar de landstreek
waarin die hof gelegen was (vgl. Genesis 2 : 8).
124
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geloof dat in zijn lezers inderdaad bergen verzet. Wie zich onbevangen aan
zijn epos overgeeft, kàn niet anders dan met hem mee-geloven zolang hij leest.
2.
Het tweede aspect, dat ik aan de orde wil stellen, hangt direct samen
met dit geloof.
Milton's epos speelt zich af buiten de wereld die wij kennen, in plaatsen
die nooit door menselijke ogen zijn aanschouwd: de hemel, de hel, de chaos,
het Paradijs. Dat stelde uitzonderlijk hoge eisen aan zijn verbeeldingskracht en
zijn beschrijvingsvermogen.
Van de genoemde plaatsen bood het Paradijs de dichter verreweg de minste
moeilijkheden. Weliswaar is dit gesitueerd op de onverdorven aarde van vóór
de zondeval zoals na Adam niemand die gekend heeft, maar desondanks
blijft het een lusthof op áárde. Milton mocht zich die hof dus denken in aardse
vormen en kleuren, waaraan slechts de suggestie behoefde te worden toegevoegd van nèg volmaakter heerlijkheid. Bovendien vond hij voor zijn beschrijving een basis in de gegevens die Genesis 2 over de hof van Eden verschaft.
Voor hemel en hel was de dichter echter vrijwel geheel op zichzelf aangewezen. De Bijbelse gegevens daarover zijn uiterst summier en vaag. De
traditionele volks-voorstellingen pasten niet in zijn epos, omdat zij uitgaan van
de aanwezigheid van verdoemde zielen in de hel en van gelukzaligen in de
hemel, terwijl bij Milton beide op dit punt nog „leeg" moesten zijn. Enkele
aanknopingspunten vond hij in de Helleraad-beschrijvingen van Vida en/of
Tasso, en ongetwijfeld ontleende hij ook wel iets aan andere auteurs wier werk
hij bij de uitgebreide lectuur van vóór zijn blindheid onder ogen had gehad.
In het algemeen echter zijn de beroemde buiten-aardse passages uit Paradise
lost zowel naar vinding als uitwerking geheel zijn eigen schepping. Op twee
daarvan ga ik wat nader in, om te doen uitkomen van welke aard zij zijn.
In boek II trekt Satan er, na de eerste samenkomst van de Helleraad, op
uit, ter verkenning van de nieuw-geschapen wereld waarin Adam leeft. Op
snelle vleugels schiet hij omhoog naar het gewelfsel van de eindeloos diepe
grot waarin de hel gev angen ligt. Daar ziet hij reeds de poorten, maar gesloten,
zwaar versterkt, en bovendien bewaakt! Twee angstwekkende wezens houden
aan de binnenzijde de wacht. Het ene, half schone vrouw half slang, heeft een
levende gordel van helle-honden die zich steeds weer terugtrekken in haar
schoot en haar ingewanden verscheuren. Het andere heeft nauwelijks een
onderscheidbare gestalte: een geweldige zwarte schaduw, gewapend met een
verschrikkelijke spies, en iets wat lijkt op een koningskroon op "what seemed
his head" (II,672). Bijna komt het tussen dit schaduw-monster en Satan tot
een gevecht op leven en dood. Maar dan stelt de vrouw-slang zich tussen hen.
Zij heeft Satan herkend en spreekt hem aan als haar vader. Want haar naam
is Zonde, en zij is als Athene uit het hoofd van Zeus als een gewapende
godin uit het hoofd van Satan (toèn nog Lucifer) geboren op het moment dat
deze zich voor het eerst overgaf aan gedachten van hoogmoed en van verzet
tegen God. Zonde's schoonheid heeft er veel toe bijgedragen dat engelen hun
plicht vergaten en afvallig werden. Ook Lucifer zelf heeft geen weerstand
kunnen bieden aan haar verlokking. Zwanger van hem werd zij meegesleept
in de val van de opstandige engelen, om zichzelf terug te vinden als poort-

wachtster van de hel. Daar heeft zij haar kind gebaard: de Dood. Haar kind
maar tevens haar ergste vijand: de andere gestalte bij de poort. Onmiddellijk na zijn geboorte viel hij haar aan en verkrachtte haar. De vrucht daarvan
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turns // All patience" (v1,462-464), zoals een van de opstandige groten verklaart in de krijgsraad die volgt op de nederlaag. Maar Lucifer bedenkt een
middel om deze zware handicap weer goed te maken. Gedurende de nacht
graven zijn volgelingen koortsachtig de bodem van de hemel uit, op zoek naar
zwavel, salpeter, en alles wat zij verder nodig hebben voor de uitvoering van
hun plan. Wanneer de morgen aanbreekt en de beide slagorden opnieuw
tegenover elkaar staan, hebben de Luciferisten in het front van hun leger een
aantal kanonnen, 127 die zij op de troepen van Michaël afvuren. Doden of verwonden kunnen zij de getrouwe engelen daarmee niet, maar het geweld van
de kogels werpt ze omver zodat hun aanval gebroken wordt. Eén ogenblik
heerst er verwarring en onzekerheid bij de legerscharen van God: "but they
stood not long; // Rage prompted them at length, and found them arms //
Against such hellish mischief fit to oppose" (v1,634-636). Zij grijpen naar de
uit
heuvels, die zij met begroeiing en al "with all their load" (vs.644)
de grond lichten ("plucked" zegt Milton) om er de nieuwe wapenen van hun
vijanden onder te begraven. Dat lukt inderdaad, maar dan zetten de Luciferisten een tegenaanval in met eveneens de heuvels als strijdmiddel. Het wordt
een wild gevecht van man tegen man, waarbij heel het aanzicht van de hemel
verandert en schijnt terug te vallen in de chaos: "So hills amid the air encountered hills, // Hurled to and fro with jaculation dire" (v1,664-665); vanonder de neerstortende heuvelmassa's komen de strijders hijgend weer tevoorschijn.
Maar dan grijpt God in. Wat er tot nu toe gebeurd is, heeft Hij toegelaten
om de triomf van de Zoon des te heerlijker te maken; want slechts aan de
Zoon is de overwinning beschoren. Op de derde dag van de strijd rijdt Deze
uit, gezeten op "the chariot of Paternal Deity" (v1,750) : Gods vlammende
strijdwagen, "itself instinct with spirit". 128 Op Zijn woord wijkt de chaos van
het hemelse slagveld: "At his command the uprooted hills retired // Each to
his place; they heard his voice, and went // Obsequious; heaven his wonted

face renewed, // And with fresh flowerets hill and valley smiled" (v1,781784). Weerstand is onmogelijk. Verwezen laten de Luciferisten hun wapens
vallen. Over hun schilden en helmen en hoofden heen rijdt de Zoon, oppermachtig, onbestreden. Dan drijft Hij de overwonnenen voor zich uit als een
kudde geiten of schapen, naar de kristallijnen omwalling van de hemel. Wijd
opent zich bij hun nadering deze wal: daar beneden gaapt de leegte van de
Chaos. Ontsteld deinzen de voorsten voor deze verschrikking terug, maar een
127 Milton noemt ze niet met name, maar beschrijft hun uiterlijk en werking (VI, 572-592).
128 De beschrijving van die strijdwagen is een meesterlijk staal van apocalyptische ziening:
Forth rushed with whirlwind sound
The chariot of Paternal Deity,
Flashing thick flames, wheel within wheel undrawn,
Itself instinct with spirit, but convoyed
By four cherubic shapes; four faces each
Had wondrous; as with stars, their bodies all,
And wings, were set with eyes; with eyes the wheels
Of beryl, and careering fires between;
Over their heads a crystal firmament,
Whereon a sapphire throne, inlaid with pure
Amber, and colours of the showery arch.
(VI, 749-759)
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nèg groter verschrikking jaagt hen van achteren voort: "headlong themselves
they threw // Down from the verge of heaven" (v1,864-865). Negen dagen
vallen zij door de peilloze diepte, tot zij eindelijk, aan de andere zijde van de
Chaos, worden opgevangen door de hel.
Nog minder dan bij de ontmoeting van Satan, Zonde en Dood is hier een
allegorische interpretatie mogelijk. Hoogstens kan men erop wijzen, dat het
buskruit als duivelse uitvinding wordt bestempeld, dat de Zoon op de derde
dag de Luciferisten overwint zoals Hij „ten derden dage" door Zijn opstanding
over de dood zegeviert, en dat op Zijn nadering de chaos in een kosmos verkeert. 129 Daarmee is echter de essentie van Rafaël's verhaal noch quantitatief
noch qualitatief „verklaard". Die essentie ligt, evenals bij ons vorige voorbeeld, in de omstandigheden dat het een verhaal van feiten is en niet van
zinnebeelden. Alleen wanneer het door de lezer wordt aanvaard als weergave
van de werkelijkheid
behoudens enige aanpassing aan het menselijk bevattingsvermogen "by likening spiritual to corporal forms"
krijgt het zijn
volledige zin en heeft het zijn volledig effect. Zolang het slechts wordt beschouwd als een virtuoos en ietwat onthutsend spel van dichterlijke verbeelding, als poëtische fictie dus, blijft het een gratuïte „episode" die vanwege
haar ludieke inslag eigenlijk niet thuis hoort in een epos dat in diepe ernst
pretendeert te willen "assert eternal Providence, 1/ And justify the ways of
God to men".
En daar ligt de moeilijkheid. Hoe kan Milton er zijn lezers van overtuigen,
dat het verslag van Rafaël over de strijd in de hemel géén dichterlijk verzinsel van hemzelf is, maar Goddelijke realiteit tot in de details toe? 06k in
de uitvinding en het gebruik van kanonnen door de Luciferisten, 66k in het
gigantische „sneeuwballen"-gevecht met de heuvels? Hij kon zich daarvoor
immers niet beroepen op enige autoriteit, allerminst op de Bijbel als Woord
van God!
Ik meen dat wij een aanwijzing voor het antwoord op deze vraag vinden in
de beschrijving van Gods strijdwagen, waarop de Zoon tegen de Luciferisten
uitrijdt. Terloops heb ik er al op gewezen, dat die beschrijving apocalyptisch
van toon en ziening is. 130 Dat is naar mijn mening niet alleen geen toeval,
maar een compositorisch element van grote betekenis. Milton slaat daarmee
een brug tussen zijn epos en het Bijbelboek De openbaring van Johannes.

Ook Johannes verhaalt van feiten en gebeurtenissen, die geen sterfelijk mens
weten kan. En toch is zijn getuigenis waarachtig, want het is God zelf die
hem dit alles heeft geopenbaard, zoals blijkt uit de inzet van zijn eerste hoofdstuk:
De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn
dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die
Hij door Zijn Engel gezonden en Zijn dienstknecht Johannes te kennen
gegeven heeft.
Milton stelt
daar komt het tenslotte op neer
dat hem hetzelfde overkomen is als Johannes. Alleen kwam bij hem de openbaring niet van Jezus
12 9 Dit motief keert met meer nadruk terug in boek vii als de Zoon — naar het verhaal
van Rafaël — diep in de Chaos doordringt om daar het nieuwe wereldstelsel te
scheppen waarvan de Aarde deel uitmaakt (vs. 216 vv.).
13 ° Zie boven, blz. 116, noot 128.
,

117

Christus maar van de Heilige Geest, en ging het niet om „de dingen die haast
geschieden moeten" maar om de dingen die weleer geschied zijn in de hemel,
de hel en het aardse Paradijs. Zijn werk berust op „De openbaring van de
Geest [ ... ] die Hij door Zijn Engel gezonden en Zijn dienstknecht Milton
te kennen gegeven heeft". Evenals Johannes doet hij niets anders dan vertellen „al wat hij gezien heeft" (Openb. 1 : 2). Zijn beschrijving van de gebeurtenissen in hemel en hel zijn géén poëtische verzinsels, maar Goddelijke
openbaring. Daaraan ontlenen zij hun autoriteit, hun geloofwaardigheid en,
in het geheel van het epos, hun zin.
Wij mogen een dergelijke conclusie natuurlijk niet trekken alleen op grond
van de overeenkomst met de Apocalyps in de beschrijving van Gods strijdwagen. Maar er zijn meer aanwijzingen in dezelfde richting. Ik herinner aan
het gebed tot de Heilige Geest in de invocatio, dat al eerder ter sprake is gekomen: "Instruct me, for thou knowest". 131 Dat op dit gebied het voltooide
epos volgt, impliceert dat de Geest de dichter heeft verhoord en diens gebrekkige kennis aangevuld met wat hij niet weten kon en voor zijn werk toch
weten moest. Aan het begin van boek vu wordt Urania, de hemelse Muze,
aangeroepen. De dichter heeft in zijn vorige boek zo juist Rafaël's verhaal van
de strijd in de hemel voltooid, en is er zich van bewust dat hij dit niet uit
eigen kracht heeft kunnen doen: "Up led by thee, // Into the heaven of
heavens I have presumed, // An earthly guest, and drawn empyreal air, //
Thy tempering ... " (vu,12-15). Dat her innert aan wat Paulus zegt over
zijn opgetrokken-worden „tot in de derde hemel", 132 daarbij doelend op „gezichten en openbaringen des Heren". De sterkste aanwijzing voor de juistheid van de visioentheorie vinden wij echter aan het begin van boek ix. Daar
spreekt de dichter niet tot, maar over zijn "celestial patroness", zoals hij hier
Urania noemt. En hij zegt van haar dat zij "deigns // Her nightly visitation
unimplored, // And dictates to me slumbering; or inspires // Easy my unpremeditated verse" (rx,21-24). Dat herinnert onweerstaanbaar aan de leer
van de mechanische inspiratie der Bijbelboekschrijvers door of namens God;
wij mogen zelfs zeggen dat het er een omschrijving van is.
Onderricht, omhoog gevoerd, gedicteerd in de slaap, geïnspireerd tot unpremeditated verse. Het is telkens weer in een andere vorm gezegd, maar het
komt steeds op hetzelfde neer: Paradise lost is van Godswege aan de dichter

geopenbaard. De Geest heeft hem Urania gezonden, zoals Christus Zijn engel
aan Johannes op Patmos zond.
Zo stèlt Milton het. Maar bij lezing van zijn epos wordt al spoedig duidelijk, dat wij "dictates" en "unpremeditated" met een flinke korrel zout hebben
te nemen. De dichter heeft de stof, die hem „gegeven" werd, wel degelijk
overdacht en op zijn eigen manier verwerkt. Dat blijkt uit de literaire reminiscenties en ontleningen die wij aantreffen, 133 de Homerische vergelijkingen, de
Zie boven, blz. 110.
133 2 Corinthiërs 12 : 1-4. — Reeds in III, 19-24, drukt Milton, zij het wat vager, dezelfde
gedachte uit.
'" Een van de meest treffende vinden wij al dadelijk in de invocatio, waar Milton van zijn
dichtwerk zegt dat "it pursues / / Things unattempted yet in prose or rhyme" (I, 1516). Wij herkennen daarin Ariosto's aankondiging in de Orlando furioso (T, st. 2, 1-2) :
„Diró d'Orlando in un medesmo tratto / / cosa non detta in prosa mai né in rima".
Maar wat heeft de laatste van deze twee versregels in Milton's context aan zin en
diepte gewonnen!
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remained // Stupidly good; of enmity disarmed, // Of guile, of hate, of envy,
of revenge" (ix,463-466). Het duurt maar een enkel moment; dan wordt hij
weer zichzelf. Maar met de weergave van dit éne moment heeft Milton een
effect bereikt, dat de lezer als een schok ervaart en dat suggestiever werkt
dan de meest sublieme beschrijving had kunnen doen.
In overeenstemming met deze antithese tussen hel en Paradijs staat Satan
tegenover Adam en niet tegenover God. God is de Ongekende, de volstrekt
Andere, de Schepper die zelfs niet antithetisch op één lijn gesteld kan worden
met een van Zijn schepselen. De bewuste tegenstelling tussen Satan en Adam
spitst zich tenslotte toe in die van: gevallen engel tegenover gevallen mens.
Satan is zowel vóór als na zijn val in alle opzichten titanisch: ontembaar,
hoogmoedig en uitdagend, maar altijd indrukwekkend en zelfs gróóts, voor
zover het kwaad groots kan zijn. Naast hem is Adam maar een hulpeloze en
meelijwekkende figuur: bezield met de beste voornemens maar te zwak om ze
ten uitvoer te brengen, gemakkelijk beïnvloedbaar zowel ten goede als ten
kwade, Eva prefererend boven God en dit achteraf aan háár verwijtend, rebellerend zonder voorbedachten rade om daarna ineen te zakken van angst
en zelfverwijt. Er is niets groots en niets indrukwekkends aan hem. Maar hij
heeft één ding op Satan voor. In zijn hulpeloze kleinheid is hij in staat tot
berouw, d.w.z. tot de weg terug naar God. En God stelt hem boven Satan,
naar het woord uit het Magnificat: „Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd" (Lucas 1 : 52).
Mijn tweede opmerking betreft de epische held in Paradise lost. Men heeft
wel opgemerkt dat Satan als zodanig zou moeten worden beschouwd, maar
terecht is men daarop teruggekomen. De bewuste mening kwam voort uit de
Romantische voorliefde voor rebellen-figuren, eenzaam en groots in het verbeten voortzetten van een uitzichtloze strijd. Maar de Renaissancistisch-klassicistische theorie kent in het epos dergelijke „helden" niet. Zij eist, dat de
held een voorbeeld van deugdzaamheid is of op zijn minst van zijn afdwalingen
terugkeert op de goede weg. Bovendien moet hij tenslotte het edele doel bereiken dat hij zich gesteld heeft; een „tragische held" wordt voor het epos niet
aanvaard. Satan voldoet aan geen van beide voorwaarden. Weliswaar schijnt

hij door de verleiding van het eerste mensenpaar zijn doel bereikt en God in
Zijn schepping overwonnen te hebben, maar de metamorphose in "a monstruous serpent on his belly prone" op het ogenblik van zijn triomf leert hem
en de lezer! wel anders: "a greater Power 1/ Now ruled him, punished in
the shape he sinned, // According to his doom" (x,514-517).
Ook Adam kan niet als de epische held worden aangemerkt. Wel keert hij
zich in berouw van zijn zonde af, maar de gevolgen daarvan blijven. Over
zichzelf en over de aarde heeft hij de heerschappij van Zonde en Dood gebracht. God aanvaardt zijn berouw, maar dat maakt hem niet tot een overwinnaar in Renaissancistisch-epische zin. Als hij aan het slot van het epos met
Eva het Paradijs verlaat, begint voor hem pas de strijd tegen het kwaad, met
zijn eeuwig heil als inzet.
Is God dan misschien de held van Paradise lost? Of de Zoon? Maar die

twee zijn één, tezamen met de Geest. En kan men bij God zelfs maar denken
aan „voorbeeld van deugdzaamheid" en „uiteindelijk bereiken van het gestelde doel?" De vraag stellen is ze reeds negatief beantwoorden.
Dat laat slechts één conclusie over. Een eigenlijke epische held komt in
Milton's epos niet voor. Ook op dit punt heeft de dichter zich slechts aan de
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Tenslotte kunnen wij alleen maar zeggen: in Paradise lost is een poëtisch
wonder geschied, dat zich in Paradise regained niet heeft herhaald.
s

Na Milton heeft Engel and in de Vergiliaanse lijn geen episch dichter van
betekenis meer voortgebracht. Wel dienen uit de eerste helft van de 18de eeuw
nog de vrije Homerus-vertalingen van Alexander Pope te worden vermeld,
vooral die van de Ilias (1715-1720), in mindere mate die van de Odyssee
(1725).
In de tweede eeuw-helft volgen dan de beide epen die de kern vormen van
de Songs of Ossian van James Macpherson: Fingal (1762) en Temora (1763).
Zij betekenen een bewuste breuk met de Renaissancistisch-klassicistische traditie; daaroverheen grijpen zij terug op het primitieve heldenepos, 137 in dit
geval het Keltische. In dit overzicht horen zij dan ook niet meer thuis. Ik vermeld ze echter even, omdat wij erop bedacht moeten zijn enige Ossianistische
invloed te kunnen aantreffen in het Nederlandse klassicistische epos van de
laatste fase.
§ 7.

DUITSLAND

In Duitsland heeft het nieuwe epos nog meer moeite gehad van de grond te
komen dan in Frankrijk. Er was wel belangstelling voor, zoals blijkt uit de
vertaling van de Orlando furioso, de Gerusalemme liberata, de Première
Sepmaine, de Paradise lost, de Télémaque. Maar in de 16de en 17de eeuw
ontwikkelde zich daarnaast geen eigen epos van enige betekenis. Van een
„fièvre épique", zoals die in Frankrijk het midden van de 17de eeuw kenmerkte, 138 is geen sprake. Er valt slechts te wijzen op een aantal episch-getinte
verheerlijkingen van Gustaaf Adolf en andere helden uit de Dertigjarige
Oorlog, die echter „kaum den Namen eines epischen Gedichtes" verdienen. 139
Omstreeks 1700 begint er wat meer beweging te komen, met name in de
kring van de z.g. Hofpoëten. Voor een belangrijk deel is hun werk voortzetting van de vorsten-verheerlijking uit de 17de eeuw, zoals Von Scheyb's
Theresiade (1746) en Hudemann's Der grof3miitige Friederich III, Kónig zu
Ddnemark (1750). Maar er zijn ook dichters die teruggrijpen op de oude geschiedenis van Duitsland, waarbij zij dan graag en véél ontlenen aan de epen
van hun voorgangers: niet alleen aan die uit de Oudheid, maar ook aan de
Italiaanse Renaissancisten. Tot hen behoort b.v. Christian Heinrich Postel,
van wie in 1724 negentien jaar na zijn dood tien boeken van het onvoltooide epos Der gro fie Wittekind 140 werden gepubliceerd. Naast hem kan Daniel
Wilhelm Triller worden genoemd, die in 1743 Der sdchsische Prinzenraub in
vier boeken uitgaf, met uitvoerige historische aantekeningen. Hij beschouwde
trouwens zijn werk niet als een eigenlijk epos, maar als een historie-dicht in
3 7 Voor de betekenis die ik aan deze term toeken, zie boven, blz. 54-55.
" Zie boven, blz. 90.
Geschichte seines Lebens und seiner
139 Franz Muncker, Friedrich Gottlieb Klopstock.
Schriften (Berlijn 1900 2), blz. 72-73.
140 De Saksische hoofdman Widukind of Wittekind, aanvoerder in de verbitterde strijd
van de Saksers tegen Karel de Grote die hen in 785 tenslotte onderwierp.
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de trant van Lucanus; anders dan deze sloot hij echter het wonderbaarlijke niet
helemaal uit.
Al deze epen vonden hun theoretische fundering in een rationalistisch
klassicisme naar Frans model, zoals dit in 1730 door Johann Christoph Gottsched werd vastgelegd in zijn Versuch einer kritischen Dichtkunst f ur die
Deutschen. In de herdruk van 1737 werd daarin een felle aanval op Milton's
Paradise lost opgenomen; Gottsched beschouwde de daarin optredende engelen en duivels als in strijd met de rede en wees op grond daarvan het epos af.
Dat bracht hem in conflict met de Duits-Zwitserse letterkundige Johann Jakob
Bodmer en diens vriend Breitinger, die beiden het epos van Milton als een
poëtisch hoogtepunt beschouwden. Ter verdediging van de Engelse dichter
van wiens Paradise lost hij in 1737 een proza-vertaling had uitgegeven publiceerde Bodmer in 1740 zijn Kritische Abhandlung von dem Wunderbaren
in der Poesie und dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen. In wezen
is hij daarin weinig minder rationalistisch dan Gottsched, maar hij onderscheidt zich van deze door een ruimere plaats toe te kennen aan de fantasie:
Kunst is nabootsing van de natuur, maar omvat ook ideeën en de fantasie, en daarmee kan ook hetgeen boven het rationele uitgaat, d.w.z.
wat in onze ervaringswerkelijkheid niet bestaat, maar wat de fantasie
zich toch wel kan voorstellen, dus het mogelijke, object voor de dichter
worden. Maar hij mag niet de grens van het waarschijnlijke overschrijden ,141

Op grond daarvan acht hij Milton's uitbeeldingen van engelen en duivels niet
alleen
in tegenstelling tot de opvattingen van Boileau 142 en Gottsched
ten volle aanvaardbaar, maar een navolgenswaardig voorbeeld voor alle epischreligieuse poëzie. Zelf trachtte hij dit voorbeeld na te volgen in een epos over
Noach, maar aanvankelijk wilde het werken daaraan niet erg vlotten. Eerst
door de bezielende voorgang van Klopstock kwam hij op dreef, zodat zijn
Noah in 1752 in twaalf zangen verschijnen kon.
Daarmee zijn wij toegekomen aan de dichter, wiens werk een keerpunt
betekend heeft in de hierboven beschreven, vrij uitzichtloze situatie waarin
de Duitse literatuur zich bevond: Friedrich Gottlieb Klopstock. Centraal in
dat werk staat het grote epos Der Messias, waarvan men mag zeggen dat de
dichter er zijn gehele leven mee bezig geweest is. Reeds op 16-jarige leeftijd,
gedurende zijn kostschooljaren, vatte hij het plan daartoe op. In een slapeloze
nacht, zo vertelde hij later, werd het hem opeens duidelijk dat Christus de
held moest zijn van het epos, dat hij wilde gaan schrijven maar waarvoor hij
tot dusver nog geen geschikte stof had kunnen vinden:
Bald
noch in derselben Nacht
stand im schwebenden, grolien, noch
unbestimmten UmriB eine Art von Plan vor seiner Seele. Tag und Nacht
verlieB ihn nun dieser Gedanke nicht mehr. 143
Als dit juist is
en waarom zouden wij daaraan twijfelen?
is Klopstock
niet onder invloed van Milton tot het plan voor zijn epos gekomen, al heeft
Wurzner in: Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, deel i (Hilversum z. j.
[1963]), blz. 459, s.v. Bodmer.
14 a Zie boven, blz. 91.
141 M. H.

143

F. Muncker, Klopstock, blz. 36.
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hij bij de uitwerking meermalen een dankbaar gebruik van Paradise lost gemaakt. Maar in de nacht van zijn „roeping" had hij, zo verklaart hij met nadruk, nog geen regel daarvan gelezen. De opzet van de beide epen is trouwens
zo verschillend, dat het niet moeilijk valt aan deze verzekering geloof te hechten.
Sindsdien blijft de jonge dichter bezig met het verder uitdenken van zijn
grote plan. Als theologisch student, eerst in Jena en daarna in Leipzig, waagt
hij het tenslotte, de pen op papier te zetten. Zo ontstaan de eerste drie zangen
van Der Messias, in eerste instantie in proza. Want Klopstock is er nog niet
in geslaagd een vers-vorm te vinden die hem voor zijn epos bevredigt; de
gebruikelijke alexandrijnen acht hij te star en te weinig beweeglijk van ritme
om uitdrukking te kunnen geven aan de lof, de eerbied en de verrukking
waarmee hij het verlossingswerk van zijn Held wilde bezingen. Tenslotte kiest
hij voor de hexameter: de versmaat van Homerus en Vergilius, maar aangepast aan de eisen en mogelijkheden van het Duits. Een poging de eerste zang
van zijn epos in hexameters over te brengen, gelukt boven verwachting (1746);
een jaar later zijn ook de twee andere zangen in verzen herschreven.
In het voorjaar van 1748 zagen deze drie zangen nog anoniem voor
de eerste maal het licht, in de Neue Beitrdge zum Vergniigen des Verstandes
und Witzes, gewoonlijk naar de plaats van uitgave de Bremer Beitrdge genoemd; de dichter moest toen nog 24 jaar worden. In 1749 volgde de eerste
afzonderlijke uitgave.
Klopstock was geen snelle werker. Ondanks de geestdriftige belangstelling,
die deze eerste drie zangen al spoedig wekten, duurde het nog 25 jaar voordat
Der Messias voltooid was. Voor een deel kan dit worden toegeschreven aan
het feit, dat de dichter de reeds gepubliceerde zangen telkens weer herzag en
verbeterde, zowel wat de inhoud als wat de versvorm (de „Duitse" hexameter) betreft. De eigenlijke reden is echter wel, dat Klopstock begreep zichzelf vooral niet te mogen forceren en, tussen de verschillende gedeelten van

Der Messias door, allerlei ander werk schreef: oden, elegieën, tragedies. Aan
zijn epos zette hij zich slechts, wanneer hij voelde dat er weer een stuk in hem
schrijvens-rijp geworden was. Daarbij werkte hij vaak aan meer dan één zang
tegelijk, of week hij af van de volgorde die zij in het geheel zouden moeten
krijgen:
Bereits 1764 waren Fragmente aus dem zwanzigsten Gesang in einem
nur fur Freunde bestimmten Abdruck erschienen, wahrend nach einer
brieflichen Aul3erung des Dichters an eine Freundin der sechzehnte Gesang erst im Herbst 1767 begonnen wurde. 144
Zo kwam het, dat pas in 1751 de vierde en vijfde zang aan de oorspronkelijke drie, „deren Text jetzt schon manchfach verbessert war", 145 werden toegevoegd. In 1755 verscheen de uitgave van zang I tot en met x „Gesang
i bis v durchgangig umgearbeitet" , waarmee de eerste helft van het epos
(tot en met de kruisiging) voltooid was. De tweede helft volgde in nog langzamer tempo: de zangen xi tot en met xv in 1768, de laatste vijf in het voorjaar van 1773. Maar Klopstock beschouwde zijn grote werk daarmee nog niet
als beëindigd. Dadelijk begon hij met een grondige herziening, waarvan het
144
"5

F. Muncker, Klopstock, blz. 107-108.
Ibidem, blz. 108. Ook het volgende citaat ter zelfder plaatse.
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resultaat in 1780-1781 als definitieve versie het licht zag. Ook daarna bleef
hij echter doorgaan met het aanbrengen van verbeteringen in zijn epos, „bevor
er es (seit 1798) als dritten bis sechsten Band der Sammlung seiner Werke
einreihte". 146 Er liggen precies vijftig jaar tussen de publikatie van de eerste
drie zangen in de Bremer Beitrdge en deze uiteindelijke uitgave van het geheel!
In zijn indringende studie over Klopstock's religieuse opvattingen en de
achtergronden daarvan legt Gerhard Kaiser er de nadruk op, dat de dichter
zichzelf zag als een door God tot zijn werk geroepen profeet. De tot traditie
verstarde voorstelling van de dichter als vates wordt bij hem opnieuw levende
werkelijkheid. Weliswaar blijft zij naar de mening van Kaiser „bei Klopstock
weithin Anspruch, blol3e Gebdrde und sogar teilweise nachtragliche Selbststilisierung", maar in kern is zij wel degelijk aanwezig zozeer zelfs dat hij
trachtte „Leben und Schaffen konsequent nach der Vorstellung des Vates
auszurichten", 147 Kenmerkend is in dit verband de wijze, waarop Klopstock
in de slapeloze nacht op
over zijn „roeping" tot dichter van Der Messias
spreekt als over een soort visioen. En zijn epos is geschreven
kostschoo1 148
vanuit de overtuiging:
Der Dichter ist Prophet, von Gott berufen, visionar erleuchtet und Trager
einer Offenbarung, die er nur in seiner Eigenschaft als Poet aussprechen
kan. 149
Het is hetzelfde als wij ook bij Milton waarnamen, maar in verhevigde en
meer rechtstreeks uitgesproken vorm.

Der Messias
Klopstock's epos behandelt in twintig zangen en een totaal van bijna
20.000 verzen het verlossingswerk van Christus: Zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart. De eerste Zang vangt aan op de avond van Palmzondag.
Jezus heeft zich onttrokken aan de scharen, die Hem ondanks hun hosanna's
niet kenden voor wat Hij was, en de eenzaamheid van de Olijfberg gezocht:
„Denn noch einmal wollte der Sohn des Bundes Entschliel3ung, // Seine
Menschen zu retten, dem Vater feierlich kundtun" (441 42). Op de top van
de berg, zo dicht mogelijk bij de hemel waar God is, spreekt Hij tot de Vader.
Zijn gebed loopt uit op een plechtige eed: „Weiier sagt' er and sprach: Ich
hebe gen Himmel mein Haupt auf, // Meine Hand in die Wolken, and schwdre
dir bei mir selber, // Der ich Gott bin, wie du: Ich will die Menschen erIbsen" (1,135-137). En de Vader antwoordt met een andere eed
„unhdrbar
den Engeln, nur sich and dem Sohne vernommen" (1,140)
waarin Hij het
offer van Zijn Zoon aanvaardt: „Ich breite mein Haupt durch die Himmel, //
Meinen Arm aus durch die Unendlichkeit, sage: Ich bin // Ewig! and schwore
dir, Sohn: Ich will die Siinde vergeben" (1,142-144).
Met deze hernieuwde bevestiging van het verlossings-besluit is de eigenlijke
handeling van de eerste Zang voltooid. Wat er in de bijna 600 hexameters, die
de Zang nog omvat, verder gebeurt, is van andere aard en heeft een andere
-

14 6 Ibidem, blz. 109.
147
Gerhard Kaiser, Klopstock: Religion und Dichtung (Giitersloh 1963), blz. 136.
148 Zie boven, blz. 123.
149 G. Kaiser, Klopstock, blz. 151.
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strekking. Jezus zendt Gabriël
„der Seraph, der Jesus zum Dienst auf der
Erde gesandt war" (1,55)
naar de hemel om Zijn gebed aan de Vader te
brengen. Niet dat dit op zichzelf nodig zou zijn: de Vader en de Zoon staan
in voortdurend rechtstreeks contact met elkaar en voeren, onafhankelijk van
Gabriël's komst in de hemel en alles wat daarop volgt: „neue, geheimnisvolle
Gesprache" (1,188; vgl. de herhaling van 1,188-192 in 1,353-357). De bedoeling
van Gabriël's zending is te bereiken dat in de gehele kosmos alle schepsels
van God op de hoogte worden gebracht van „der Zeiten Fillle" (1,181) en
daarbij worden betrokken. Wanneer het gebed van Christus als heilig reukwerk op het altaar van de Middelaar geofferd is door God zelf „wunderbar" (i,349) ontstoken , openbaart de Vader zich dan ook aan de verzamelde hemelingen als Liefde (1,397). En de hoogste van alle engelen, Eloah, houdt
hun uit Zijn naam in een gloeiende rede de betekenis van Christus' verlossings-werk voor. De „hohen Engel der Throne" (1,441) 150 krijgen opdracht de
„Herrscher der Schdpfungen Gottes" (1,442)
d.w.z. de Engel-bewaarders
op de
van de verschillende zonnen en werelden die God geschapen heeft
hoogte te gaan stellen, „daB sie sich der Feirung // Dieser erwdhlten geheimnisvollen Tage bereiten" (1,442-443). En zij gaan, „sich iiberall schnell in der
„wegen
Wetten Kreise (verbreitend)" (1,516). Gabriël krijgt geheime bevelen
der Wunder beim Tode des Sohns" (1,471)
over te brengen aan de Schutsengelen van de Aarde en aan Uriël, de beschermer van de Zon. 151 Maar als
hij vertrekken wil, wordt hij bij het altaar opgewacht door (de ziel van) Adam,
die hem smeekt de Messias te mogen zien. 152 Na beloofd te hebben deze wens
aan Christus te zullen overbrengen, keert Gabriël terug naar de Aarde. Hij
vindt er de Verlosser, na Zijn gesprek met de Vader, in slaap. Lang ziet de
door de „heilige
Engel in aanbidding op Hem neer. Dan begeeft hij zich
Pforte" (1,608) aan de Noordpool
naar het binnenste van de Aarde, waar
„eine sanftere Sonne" (i,625) dan wij aan de hemel zien staan „ungesehen von
uns, die innere Fldche der Erde, // Und, was dort Lebendigkeit atmet, mit
bleibendem Strahl labt" (1,639-640). Op die zon wonen de Schutsengelen van
de Aarde, tot wier taak het ook behoort de zielen van jong-gestorven kinderen de religieuse opvoeding te geven die zij in hun korte leven hebben gemist,
om hen zo voor te bereiden op het verblijf in de oorden waar de „volwassen"
rechtvaardigen op de Opstandingsdag wachten. Aan die engelen en aan de
hun toevertrouwde kinderzielen vertelt Gabriël alles „was Gott ihm befahl
vom Messias zu sagen" (1,689). In diepe eerbied blijven zij achter, wanneer hij
daarna zijn reis voortzet naar de Zon. Hij strijkt er neer „auf ihren Tempel"
150 D.w.z. de „Tronen", na de Serafijnen en Cherubijnen de hoogste van de negen Engelenorden.
151 Dat Uriël de beschermengel van de Zon is, heeft Klopstock ontleend aan Milton; vgl.
Paradise Lost III, 690, waar Uriël „regent of the sun" genoemd wordt.
152 Klopstock stelt de ziel van Adam als zichtbaar voor: ein schwebender Leib aus
Heitre gebildet / / War dem seligen Geist zur verklarten Halle geworden" (I, 485-486).
Dat geldt overigens niet alleen voor Adam, maar voor alle zielen die in Der Messias
ten tonele komen. De dichter sluit daarin aan bij de opvatting van Leibniz : „Es gibt
keine Geister ohne Korper" (geciteerd in: G. Kaiser, Klopstock, blz. 45, noot 1).
Leibniz doelt daarbij op zijn monaden-leer. Klopstock vormt deze voor zijn epos
echter ingrijpend om: „Leibniz' Monadenwelt ist ein Gefi ge von Intelligenzen.
Klopstocks System der Seelen ist eine Fugung von Gefi hlskraften" (G. Kaiser,
Klopstock, blz. 247; zie ook blz. 335-336 aldaar).
„
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(1,714), waar hij op de tinnen „die Seelen der Vater" (1,715)
de gestorven
rechtvaardigen
aantreft, die hun blikken meezenden met de zonnestralen
„Welche den weckenden Tag in die Taler Kanaans sandten" (1,717); vol
verlangen wachten zij op het ogenblik dat het op aarde licht genoeg zal zijn
geworden om de Olijfberg te zien waar Christus vertoeft. Vooraan onder hen
staat Adam! „Unter Gesprachen vom Heil der Menschen" (1,721) wachten
Gabriël en Uriël met hen mee.
Met opzet heb ik de inhoud van de eerste Zang vrij uitvoerig weergegeven.
Men vindt er namelijk reeds een groot deel van de elementen, die kenmerkend
zijn voor Der Messias. Het belangrijkste daarvan is wel, dat Gabriël met
Christus' gebed maar de hemel gezonden wordt, enkel en alleen om de ganse
kosmos te betrekken bij wat er te gebeuren staat. Daarmee raken wij aan een
van de meest fundamentele punten van Klopstock's opzet. Zeer bewust is
hij erop uit, steeds de gehèle schepping in aanraking te brengen met het verzoeningswerk van de Messias. Sterker nog: het is hem méér te doen om de
reactie van de talloze groepen geschapenen op de Verlossing dan op de actie
van de Verlosser zelf. „Der ganze vom Erldsungswerk betroffene Weltkreis
versammelt sich urn das Passionsgeschehen, nicht urn darin zu agieren, sondern
urn darauf zu reagieren", merkt Kaiser op. 1 53 Hij spreekt in dat verband van
een „Prinzip der Spiegelung" : in de reacties van engelen, zielen en duivels
„bildet sich ein Umstand, der von allen Seiten die Zentralgestalt des Erldsers
spiegelt. Die Personen der Messiade sind die Medien, in denen die Lichtgestalt
Christi unzahlige Brechungen erfahrt". 154
Het is duidelijk, dat dit Prinzip der Spiegelung een sterk lyrische inslag in
Klopstock's epos brengt en aan het handelingsverloop afbreuk doet. Dat
laatste raakt er onwillekeurig door op de achtergrond; het wordt meer omzongen dan bezongen. Klopstock's dichterschap was bij uitstek lyrisch, en
Der Messias werd daardoor tot in zijn opzet bepaald.
Het samenbrengen van allerlei groepen
engelen, zielen van gestorvenen
en nog ongeborenen, levenden, duivels
als getuigen van Christus' lijden en
opstanding brengt een groot aantal kleine „episoden" mee, die eveneens kenmerkend zijn voor het epos. De dichter houdt er namelijk van, uit een bepaalde groep van omstanders enkele individuen naar voren te halen om een
persoonlijker en daardoor treffender accent te verlenen aan de algemene
„spiegeling". In de eerste Zang vinden wij daarvan een voorbeeld in het gedeelte, waar Gabriël aan de Schutsengelen van de Aarde en de aan hun zorg
toevertrouwde zielen van jong-gestorven kinderen meedeelt dat het verlossingswerk van de Messias begonnen is. Onder die kinderen zijn er twee
Benjamin en Jedidda, een liefdespaar (zielen zijn immers niet aan leeftijd gebonden) die zich de Messias herinneren als de „holde vertrauliche Lehrer"
(1,694), die hen eens gezegend en omarmd heeft. Benjamin ziet nog altijd de

traan van liefde op Jezus' gezicht die hij weggekust heeft, en Jedidda weet
nog hoe Jezus „zu unsern umstehenden Miittern" gezegd heeft: „Werdet wie
Kinder, sonst kbnnt ihr das Reich des Vaters nicht erben" (1,700-701). Het
' j 3 G. Kaiser, Klopstock, blz. 244.
1

"4 Ibidem, blz. 238. Kaiser ziet ook daarin de invloed van Leibniz' monadenleer: „Die

unter dem Kreuz versammelten Seelen entsprechen mit ihrer Spiegelung der Passion
dem Kosmos der Leibnizschen Monaden, die alle als lebendige Spiegel der ausstrahlenden Urmonade Gott zugewandt sind" (blz. 246).
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is voor hen een vreugde te meer, dat deze Kindervriend hun Verlosser blijkt.
„Durch den sind wir so selig! Umarme deinen Geliebten!" roept Benjamin
uit (1,703). Alleen in elkaars armen kunnen Jedidda en hij hun blijde ontroering verwerken. Dergelijke episoden missen inderdaad hun werking niet
en geven aan Der Messias een heel aparte kleur. Daar staat evenwel tegenover,
dat zij er mede toe bijdragen de aandacht telkens weer van de hoofdhandeling
af te leiden naar een secundair moment.
Nog een laatste opmerking naar aanleiding van de eerste Zang. Uit mijn
inhouds-overzicht blijkt, dat Gabriël (de ziel van) Adam tweemaal ontmoet.
Eerst in de hemel, wanneer hij zich opmaakt naar de Aarde terug te keren om
er Gods bevelen over te brengen aan de Schutsengelen; Adam vangt hem daar
bij het altaar op, met het verzoek de Messias te mogen zien. Tweehonderd
regels verder treft Gabriël echter Adam aan op de tinnen van de tempel op
de Zon, als een van de daar verzamelde „Seelen der Vater". Hoe dit met
elkaar in overeenstemming moet worden gebracht, wordt nergens verklaard.
Sterker nog: Klopstock introduceert Adam hier alsof deze een figuur was
van wie nog niet eerder sprake is geweest: „Unter den Vatern war einer von
hohen denkendem Ansehn, // Adam, der Sohn der erwachenden Erd', und
der Bildungen Gottes" (1,718-719). De aandachtige lezer wordt er voor een
ogenblik door in verwarring gebracht, maar vergeet die kleine onregelmatigheid dadelijk weer, omdat het punt in geen enkel opzicht essentieel is. Intussen hebben wij ook hier te doen met een kenmerk van Der Messias; dergelijke momenten komen vaker voor. Kaiser verklaart ze uit het feit, dat Klopstock een oneindigheid wil uitbeelden en daarom de ruimtelijke dimensies met
opzet verwaarloost. Natuurlijk kan hij niet alle plaatsbepalingen vermijden,
met name niet waar het de Aarde betreft: Jeruzalem, de Olijfberg, Golgotha
enz. ; verder situeert hij de Schutsengelen in het binnenste van de Aarde, de
zielen der vaderen op de Zon enz. Maar aldus Kaiser dergelijke plaatsbepalingen
geben nicht mehr als die unvermeidlichen punktuellen Fixierungen, die
unsere vorstellende Phantasie bei ihrer Arbeit mitliefert. Die Raumpunkte
verlieren sich im Unendlichen. Nur eine kliigelnde und rechnende Vernunft, die aber von Klopstock ja gar nicht angesprochen ist, kann feststellen, welche Handlung wo spielt, wobei dann zahlreiche Widerspriiche
und Unklarheiten herauskommen. 155

In de tweede Zang komt de Messias in het epos voor het eerst tegenover
Satan te staan. Als Hij bij het aanbreken van de morgen op de Olijfberg ontwaakt
„ihn sahn in der Sonne die Seelen der Vater" (11,2) en Hij wordt
wordt Hij door
daar jubelend begroet in een beurtzang van Adam en Eva
Rafaël, de beschermengel van Zijn discipel Johannes, naar het sombere en
verlaten gebied van de rotsgraven geleid. Daar vindt Hij Samma, een van de
duivel bezetene die in waanzin zijn jongste zoontje tegen de rotsen te pletter
geslagen heeft en nu in uiterste vertwijfeling door Satan naar de zelfmoord
gedreven wordt. Maar als Jezus hem aanziet, „Da erkannte der bange verlassene Samma // Seinen Retter. Ins bleiche Gesicht voll Todesgestalten //
Kam die Menschheit zuriick" (11,152-154). Als de Messias „mit machtiger
Stimme" (11,169) Satan ter verantwoording roept, neemt deze dadelijk de
15 5 G. Kaiser, Klopstock, blz. 218; de cursiveringen zijn van mij.
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handschoen op. „Ich bin Satan, antwortet' ein zorniges tiefes Gebriill, bin //
Kinig der Welt, die oberste Gottheit unsklavischer Geister" (II,172-173).Honend spreekt hij Jezus aan als „sterblicher Seher, // Denn Maria wird wohl
Unsterbliche niemals gebaren!" (II,175-176). Hij wijst triomferend op de graven: zijn werk, het bewijs van de macht van zijn dienaar de Dood. Nu gaat
hij, zo kondigt hij aan, naar de hel, zich voorbereiden op zijn terugkeer om
„Hier auf der Welt mein erobertes Reich, als Kinig, zu schutzen" (II,190).
Brallend voegt hij daaraan nog toe, dat zijn hellegang de Aarde zal heugen:
„Unter mir soli mein allmachtiger Fu13 das Meer und die Erde, // Mir zu
bahnen gehbaren Weg, gewaltsam verwasten" (II,186-187). Maar eer hij gaat,
zal Samma sterven! In wilde woede wil Satan zich op zijn slachtoffer storten.
Maar hij kan niet: „des ruhigschweigenden Mittlers // Stille verborgne Gezo voegt
walt" (II,192-193) slaat hem met machteloosheid. „Er floh, und"
„vergaB im Entfliehen, // Unter allmachtigem
Klopstock er ironisch aan toe
Fu13 zu verwasten das Meer und die Erde" (11,195-196). Samma is gered en
genezen!
Mede naar aanleiding van deze episode merkt Kaiser op, dat bij Klopstock
het bestaan van Satan en de zijnen nauwelijks betekenis meer heeft. En hij
ziet daarin een tegenstelling tot wat het geval is in Paradise lost:
Wahrend sich Miltons Teufel an die Verwirklichung seiner Plane begibt,
kommen die Satans im „Messias" nicht einmal zum Ansatz einer Entfaltung, die Kraft der Wirklichkeit Gottes laat die Mille ohne jede
Wirkungsmiglichkeit. Schon das erste Auftreten Satans, der den Besessenen Samma durch Verzweiflung titen will, endet mit einer schnellen Niederlage. Jesus zwingt ihn durch „stille verborgne Gewalt" zur
Flucht. 156
Naar ik meen, is deze tegenstelling niet juist. Kaiser overdrijft 157 naar twee
15 e G. Kaiser, Klopstock, blz. 62.
157

Eenzelfde soort overdrijving begaat Kaiser bij zijn uiteenzetting omtrent een principieel
verschil tussen het anthropomorphisme van Milton en het vermijden daarvan door
Klopstock. Hij erkent dat Milton bij zijn „anthropomorphe christliche Mythologie"
aansluit bij de voorstellingswereld van de Bijbel, maar meent dat de dichter veel verder
gaat dan deze. In de Bijbel „erscheint (Gott) unter dem Bild des Menschen, aber der
Mensch soli und kann sich kein Bild von Gott machen". Milton daarentegen „macht
sich ein Bild". Bij hem „befinden wir uns in der [...] Welt des klassischen Epos, die
Geister und Menschen in gleicher Plastik herausmodelliert". — Klopstock echter wil
volgens hem „eine Bildsprache schaffen, die nicht aus der Ahnlichkeit der Geisterwelt
mit der Menschenwelt, sondern aus der Undhnlichkeit beider Welten lebt". Kaiser
verwerpt de opvatting van F. W. J. Schelling, als zou „die epische Gestaltlosigkeit"
van Der Messias in de eerste plaats moeten worden toegeschreven aan „Klopstocks
mangelnde epische Formkraft". Er is integendeel sprake van een bewuste poging de
Christelijke mythologie te „entmenschlichen" (Klopstock, blz. 204-207).
In de eerste plaats is het m.i. niet juist, dat Milton's epos anthropomorpher is dan
de Bijbel, en evenmin dat de dichter zich een „Bild von Gott" zou vormen. Hij hoedt
er zich zorgzaam voor, verder te gaan dan de Apocalyps. God spreekt of lacht of
handelt wel, maar wordt daarin niet als gestalte zichtbaar; Hij blijft de volstrekt
Andere en Onkenbare (zie boven, blz. 120). — In de tweede plaats heeft God —
hoe zou het trouwens anders kunnen? — ook bij Klopstock wel degelijk anthropomorphe trekken. Hij spreekt; wenkt een engel naar Zich toe (I, 468-469); staat van
Zijn troon op (V, 57); „ging nach dem Tabor hinab und schaute die Erd' an" (V,
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kanten. Enerzijds stelt hij de „Wirkungsmdglichkeit" van Milton's Satan
voor als groter dan zij is. Ook in Paradise lost kunnen de duivels enkel doen
wat God hun toelaat te doen. Zij mènen een eigen aanvalsplan op de mens tot
uitvoering te brengen, maar in werkelijkheid volbrengen zij slechts Gods plan
om „infinite goodness, grace, and mercy" over Adam en Eva uit te storten.
Zij mènen door hun verleiding van het eerste mensenpaar een overwinning
op God te hebben behaald, maar als zij die triomfantelijk willen gaan vieren,
worden zij door de straffende metamorphose in slangen herinnerd aan hun volstrekte afhankelijkheid van Hem. 158 Anderzijds ziet Kaiser over het hoofd,
dat ook bij Klopstock de duivels wel degelijk tot een plan de campagne komen
en dit tot uitvoering brengen. Na de episode met Samma volgt in de tweede
Zang dadelijk een samenkomst van de duivels, waar besloten wordt Christus
te doden. En Satan onderneemt wel degelijk stappen om dat besluit uit te
voeren: zijn verleiding-in-de-droom van Judas (Zang ui) en van Kajafas (Zang
iv). Evenals bij Milton bereikt hij zelfs zijn doel: Christus wordt inderdaad
gedood, zoals Adam inderdaad ten val komt. Alleen is in beide gevallen het
resultaat van zijn „succes" geheel anders dan hij zich had voorgesteld.
In principe is dus de positie van Satan en de zijnen ten opzichte van God
bij Milton en Klopstock dezelfde. Alleen legt de laatste een meer constante
nadruk op de afhankelijkheid van de duivels. Bij Milton laat God hen bij het
maken en uitvoeren van hun plannen in de waan, dat zij uit eigen initiatief
en kracht handelen; de slangen-metamorphose weerlegt dit eerst achteraf. Bij
Klopstock daarentegen wordt Satan telkens weer geconfronteerd met zijn onmacht en met de angst voor God, die hij slechts met moeite kan terugd ri ngen.
Een typisch voorbeeld daarvan vinden wij in de zo juist genoemde episode
van de Helleraad uit de tweede Zang. Als Satan in een gloeiende rede hartstochtelijk aangedrongen heeft op het doden van de Messias, laat Klopstock
in enkele regels na de bijna 200 van Satan! uitkomen hoe futiel al diens
opwinding tenslotte is. Het geweld van Sat an's haat heeft geen enkel effect
op Christus; het kan alleen maar bij Zijn voeten een gevallen blad even doen
opritselen. En ongewild diènt hij daarmee de Messias, want deze ontdekt op
dat blad een stervende worm aan wie Hij Zijn barmhartigheid kan betonen.
Maar de blik van Christus op het ritselende blad is genoeg om Satan met ontzetting te slaan. 159
Bovendien vormen de duivels bij Klopstock geen eenheid. Milton tekent
hen als een geordende groep: de legioenen van Satan, die hem als hun imperator vereren en blindelings gehoorzamen. Bij Klopstock zijn zij onderling ver289), enz. Ook op dit punt zie ik geen principiëel verschil tussen de beide dichters, en
in het algemeen ben ik geneigd Schelling's verklaring voor „die epische Gestaltlosigkeit" van Der Messias te aanvaarden. Wel ga ik — althans voor een deel, want ook
hier doet „Klopstocks mangelnde epische Formkraft" zich uiteraard gelden — met
Kaiser mee, wanneer deze meent dat de dichter gestreefd heeft naar een „Zerfall der
Raum-Zeit-Ordnung" (Klopstock, blz. 215-234), om te doen uitkomen dat in de
eeuwigheid begrippen als ruimte en tijd geen enkele betekenis hebben.
15 8 Zie boven, blz. 112.
1"9 II, 620-623:
Mit dem Laute, womit der Lasterer endigte, rauschte
Vor den Fu 13 des Messias ein wehendes Blatt. An dem Blatte
Hin ein sterbendes Wurmchen. Der Gottmensch gab ihm das Leben.
Aber mit ebendem Blicke sandt' er dir, Satan, Entsetzen!
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deeld. Zo heeft Satan een gevaarlijke mededinger in Adramelech, die het hem
niet vergeven kan bij de opstand tegen God de leiding te hebben gehad. Hij
wacht slechts op de kans, Satan van zijn troon te stoten en diens plaats te gaan
innemen: „Da schon, als die gefallenen Engel den Ewigen flohen, // Sann er
darauf" (II,310-311). En anderzijds is er Abbadona, 160 die verteerd wordt
door berouw om zijn afval van God en die Satan haat (1,669) omdat deze
hem heeft meegesleept in het kwaad.
Abbadona, die in de tweede Zang voor het eerst wordt genoemd (1,628)
neemt in Der Messias een bijzonder belang rijke plaats in. Hij is de meest eigen
en meest originele schepping van Klopstock, en was lange tijd de meest bekende en omstreden figuur uit diens epos.
Vóór de opstand der engelen was hij een serafijn, boezemvriend van Abdiël, de heldhaftige seraf die bij Milton als énige uit het gevolg van Lucifer
weigert deel te nemen aan diens verzet tegen God en „Among innumerable
false, unmoved // Unshaken, unseduced, unterrified" zich van zijn vroegere
vrienden afwendt om zich te voegen bij het leger van de God-getrouwen. 161
Bijna was Abbadona zijn vriend gevolgd, maar tenslotte bleek Satan's belofte
„von kiinftiger Gottheit" sterker, en „er kam in dem Taumel zu Satan"
(II,644-646). Sindsdien heeft hij echter zijn zonde ingezien en is hij vervuld
van heimwee naar God. Als Satan in de Helleraad het voorstel doet de Messias te doden, kan hij zich dan ook niet weerhouden daar heftig en verontwaardigd tegen in te gaan. Hij bereikt er uiteraard niets mee dan de hoon van
zijn mede-duivels en de woedende toorn van Satan. Maar
en dat is weer
typisch Klopstockiaans!
deze laatste is niet bij machte in zijn toorn Abbadona enig letsel toe te brengen! God weerhoudt hem: „Dreimal bebt' er vor
Wut, sah dreimal Abbadona //Ungestum an und schwieg" (n,700-701).
In de volgende Zangen komt Abbadona telkens weer even naar voren. Onweerstaanbaar wordt hij aangetrokken door alles wat er met en om de Messias
gebeurt. Hij is aanwezig in Gethsemane (vijfde Zang), op Golgotha (negende
Zang), bij de Opstanding (dertiende Zang). Steeds dieper worden zijn schuldbesef en zijn berouw; steeds dringender verl angt hij ernaar door God van zijn
onsterfelijkheid verlost en vernietigd te worden. Maar ond anks alles blijft hij
een duivel, en in de zestiende Zang wordt ook hij onderworpen aan het straffende gericht dat de Messias na Zijn opstanding in de hel over de duivels
houdt. 162
Bij de lezers van Der Messias werd, naarmate het epos vorderde, de spanning om het uiteindelijke lot van Abbadona groter. Zou hij tenslotte genade
vinden of niet? Velen drongen bij de dichter op het eerste aan; anderen echter
sméékten hem door begenadiging van een duivel niet tekort te doen aan de
orthodoxie: Satan en de zijnen zijn volgens deze immers onherroepelijk voor
eeuwig verdoemd! In de Confessie van Augsburg wordt de leer van de «noxaTáaTaatC návTow, d.w.z. de uiteindelijke verlossing door Christus van Alle
16 o Dezelfde als Apollion ; zie Openb. 9 : 11.
161 Paradise lost V, 803 t/m VI, 55 ; het citaat V, 898-899. Uit deze aansluiting bij Milton
blijkt, dat Klopstock de figuur van Abbadona in zekere zin aan zijn voorganger te
danken heeft. Abdiël bracht hem op de gedachte diens tegenhanger uit te beelden in
Abbadona.
16 " Dit strafgericht over de duivels na hun vermeende overwinning door de dood van
Christus herinnert sterk aan de slangen-metamorphose, die bij Milton hun triomf om
de val van het eerste mensenpaar verstoort.
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schepselen met inbegrip van de verdoemden in de hel, uitdrukkelijk als ketterij afgewezen. 163
Klopstock heeft tenslotte voor de begenadiging gekozen, en de desbetreffende episode is een van de meest aangrijpende uit het epos. Zij komt voor in
de negentiende Zang. Op diens verzoek heeft Christus aan Adam toegestaan,
in een visioen iets te zien van het Laatste Oordeel. Klopstock geeft dat visioen niet rechtstreeks weer, maar laat er Adam achteraf van vertellen aan
engelen en opgestane rechtvaardigen. De reden is duidelijk; rechtstreekse weergave zou een epische behandeling hebben vereist, terwijl het verhaal van Adam
ruimte biedt voor onderbrekingen en lyrisch-emotionele reacties van de verteller. In zijn visioen heeft Adam ook Abbadona voor de Rechterstoel zien
staan, „anbetend" (xix,103). Ook nu weer smeekt hij enkel om de genade
te worden uitgedelgd, zodat er een einde komt aan zijn ondraaglijk lijden
door schuld en berouw: „La13 mich sterben! Vertilg' aus deiner Schópfung
den Anblick // Meines Jammers, und Abbadona sei ewig vergessen!" (xix,118119). Is daarvoor zijn schuld niet te zwaar, vraagt de Rechter; de velen die
zo juist naar de zijde der bokken verwezen zijn, werden immers 66k door
Abbadona's toedoen tot het boze verleid! Deze verweert zich niet; zijn enig
antwoord is een nog vuriger beroep op het erbarmen van zijn Schepper:
„Schau', wo du richtest, herab, und sieh, du Erbarmer, mein Elend! // LaB
nur einmal noch den erhabnen Gedanken mich denken, // DaB du mich
schufst! daB auch ich von dem besten der Wesen gemacht ward! // Und dann
tilg' auf ewig mich weg von der Schópfungen Schauplatz!" (xix,149-152). Dan
wordt het doodstil in de hemel, doodstil op de aarde. Ademloos wacht de gehele schepping op het woord van de hoogste Rechter. Adam raakt onder
het vertellen weer zo in de greep van die spanning, dat hij een ogenblik zwijgen
moet. En het is of hij zelf weer uit de dood ontwaakt, als eindelijk die opnieuw doorleefde spanning wegvalt en hij kan vervolgen: „Zuletzt, wie die
Stimme des Vaters 1/ Zu dem Sohn, wie der Jubel Nachhall, scholl von dem
Throne // Diese Stimme: Kom, Abbadona, zu deinem Erbarmer!" (xix,191193).
Op een versregel als de laatste kan naar ons moderne gevoel alleen nog
een stilte volgen; woorden zijn onvermijdbaar een anti-climax. Maar Klopstock
voelde dat blijkbaar anders. Geen ogenblik aarzelt hij met dóórgaan. In 42
verzen beschrijft hij de reactie van Abbadona: zijn opvlucht naar de Troon,
zijn terugvinden van de verloren Engelen-schoonheid, zijn extatisch dankgebed. Niets wordt aan de verbeelding of de emotie van de lezer overgelaten.
Maar zelfs daardoor kan het effect van de geciteerde vss.191-193 niet worden weggenomen.
In het bovenstaande is Der Messias reeds vrij volledig gekarakteriseerd.
Er zijn echter nog twee episoden, waaraan ik niet kan voorbijgaan zonder
aan het beeld van het epos ernstig tekort te doen: de geschiedenis van Cidli
en Semida, en de Hemelvaart.
1. Cidli is het dochtertje van Jaïrus, dat door Jezus uit de doden is opgewekt (Lucas 8 : 41-56), Semida de jongeling uit Naïn aan wie hetzelfde is
overkomen (Lucas 7 : 11-15). Die twee zijn door een grote liefde met elkaar
163 G. Kaiser, Klopstock, blz. 15, 174 190.
-
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verbonden, 164 maar Cidli onttrekt zich desondanks steeds aan haar geliefde.
Zij behoort immers niet meer aan de aarde, maar aan God: „Ich bin auferstanden! gehore zu wenig der Erde, // Sterbliche Sóhn' ihr zu geben!" (iv,761762). Semida begrijpt haar terughouding niet en voelt er zich diep ongelukkig
door.
Maar Cidli heeft gelijk. Het lichaam, waarin Semida en zij leven na hun
opwekking uit de dood, is niet meer hun vroegere sterfelijke lichaam, maar
het onsterfelijke van nà de opstanding. 165 Zij voelt dit instinctief aan, zonder
er zich duidelijk bewust van te zijn. Want haar nieuwe lichaam heeft zijn
heerlijkheid nog niet ontvangen. Dat zal pas gebeuren na de zoendood van
Christus, wanneer Zijn werk als Messias is volbracht. Evenals aan Cidli wordt
dit ook aan de lezer eerst langzamerhand duidelijk. Hij moet wachten tot de
elfde Zang, voordat hij gaat begrijpen dat Cidli en Semida
en anderen die
door Christus opgewekt zijn
niet teruggeroepen werden tot het eindige
leven van vóór hun sterven, maar beschouwd moeten worden als voorlopers
van de definitieve opstanding uit de doden. 166
In die elfde Zang maakt Klopstock een bijzonder ruim, haast overdadig
gebruik van Mattheüs 27 : 52-53. Onder de wonderen bij het sterven van
Jezus wordt daar vermeld:
en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en uit de graven uitgegaan zijnde na
Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.
In overeenstemming daarmee laat Klopstock de zielen van „de Vaderen" na
Christus' kruisdood niet terugkeren naar de Zon, vanwaar zij gekomen waren
om daarvan getuige te wezen. 167 Zij moeten zich elk naar het graf begeven,
waar hun aardse lichaam rust. Gabriël roept hen daartoe op: „Vater! noch ein
Befehl ist mir an dem Throne geworden, // Also gebietet er: Geht zu euren
Grdbern, Erldste!" (x1,140-141). En dáár bezoekt hen „des ewigen Sohnes
Allmacht" (x1,223) om hen te roepen tot de wederopstanding des vleses. De
eerste is Adam: „Es ward mit dem auferstehenden Leibe // Sein etherischer
Leib, der seit dem Tod ihn umhullte, // Jetzo vereint. Der wurde des Umgeschaffnen Verkldrung" (x1,237-239). 1fi8 En daarop volgen vele tientallen anderen. Heel het Oude Testament herleeft in zijn grote en ook wel minder grote
figuren: van Eva, Abel en Seth tot Anna en Simeon (Lucas 2 : 25-38) en Johannes de Doper. Overeenkomstig de Bijbeltekst verschijnen de herrezenen
eerst na de Opstanding van Christus aan een aantal sterfelijke mensen om hen
" 4 In de vroegere versies was Lazarus — eveneens uit de doden opgewekt — de minnaar
van Cidli. Later verving Klopstock hem door Semida, ongetwijfeld vanwege het te
grote leeftijdsverschil tussen Lazarus en het dochtertje van Jairus, dat bij haar opstanding slechts twaalf jaar oud was.
165 Vgl. I Corinth. 15 : 42: „Alzó zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt
gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid".
166 Dit geldt slechts voor degenen die door Christus uit de doden zijn opgewekt; dus nièt
voor Tabitha die in Handelingen 9: 36-41 door Petrus in het leven wordt teruggeroepen. Aan haar wordt aangezegd : „Du brauchst viel Trost des Todes! denn, Tabitha,
zweimal / / Ist dir zu sterben gesetzt" (XV, 393-394).
18 7 Zie boven, blz. 127.
168 Zie voor Adam's aetherische lichaam het citaat van I, 485-486, hierboven, blz. 126,
noot 152.
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te troosten of te bemoedigen; soms in hun verheerlijkte lichaam, maar meestal
verhuld in een onopvallende aardse gestalte.
In de vijftiende Zang worden ook Cidli en Semida door opgestane gelukzaligen bezocht. Deze verschijnen hun in „gewone" aardse gedaante, want
voordat de twee gelieven opgenomen worden in de heerlijkheid, waartoe zij
onbewust reeds behoren, moeten zij nog een laatste beproeving doorstaan.
Zij dienen te bewijzen, dat zij zichzelf en hun liefde kunnen opofferen ter
wille van ongelukkigen die hun hulp nodig hebben. Maar dan worden zij door
hun schijnbaar zo hulpeloze begeleiders gebracht naar de verzamelplaats van
de opgestanen: „Auf jeder Seite begannen // Strahlengestalten um sie zu
schweben und ihnen zu ldcheln" (xv,1531-1532). Ook de begeleiders zelf
openbaren zich als lichtgestalten. Eindelijk zijn Cidli en Semida gekomen
waar zij krachtens hun opstanding thuis horen en waar zij elkaar kunnen liefhebben zonder dat de bezwaren van Cidli nog gelden! „Sie kamen sich naher.
Da schwanden // Ihre Gedanken! und sie, die beiden Gliicklichen, wurden //
Schnell verklárt! Sie schwebten daher und umarmten einander, // Ach das
erste Mal dort, und nicht in den Hutten der Trennung!" (xv,1542-1545).
Na die van Abbadona is deze episode de meest bekende en geliefde uit
Der Messias geworden.
2. Het epos sluit met de Hemelvaart. Aan het einde van de negentiende
Zang gaat Jezus met Zijn discipelen naar de Olijfberg. Onzichtbaar voor de
laatsten staan daar reeds „die Cherubim und die Erstandnen" (xix,1035) gereed om de Messias op Zijn triomfante terugkeer naar God te begeleiden. In
deze Zang spelen zij echter nog geen rol. Klopstock vertelt er slechts wat in
Handelingen 1 : 9-11 wordt meegedeeld: Jezus wordt opgenomen in een wolk,
„und sie sahn ihn nich mehr" (xtx,1064). Twee mannen in witte kleding
twee engelen
voorzeggen Zijn weerkomst aan de discipelen, die daarop
getroost terugkeren naar Jeruzalem.
De eigenlijke Hemelvaart vindt echter plaats in de twintigste Zang. Omzwermd van engelen en opgestanen vaart de Verlosser omhoog; als stralende
heraut zweeft Gabriël Hem vóór. De stoet wordt steeds groter: van alle kanten voeren Cherubim de zielen van pas gestorvenen aan: „frommere Tote, //
Die in GrUbern und Flammen vor kurzem die Sterblichkeit lieBen" (xx,148149). En uit die stoet stijgt onafgebroken de lofzang op; het ene lied is nog niet
verstomd of een ander klinkt reeds op. De dichter heeft al die lofpsalmen
opgenomen, waardoor deze twintigste Zang meer het karakter heeft van een
gezangenbundel dan van een episch „boek". Slechts met enige moeite zijn
tussen al die liederen vaak in andere versmaten dan de hexameter de
gedeelten terug te vinden, waarin de voortgang van de Hemelvaart wordt aangeduid. Maar deze blijven secundair. Primair zijn de hymnen die opklinken
van overal en uit alle tijden. Daaronder ook „zweier Sterblichen Lied" (xx,
598): dat van Klopstock zelf en zijn onvergetelijke gestorven vrouw Meta,
bijna onhoorbaar; „Siehe, des kiinftigen Christen Gesang entschwebte der
Erde // Kaum, allein ihn vernahm der Hirer der ewigen Chore" (xx,629630). 169 Stiller begint het eerst te worden, wanneer de stoet nadert tot de troon
van God. Groep na groep blijven de triomfbegeleiders achter, niet in staat de
Heerlijkheid Gods van dichterbij te verdragen. „Jesus nahte dem Thron. Da
.

169 Vgl. G. Kaiser, Klopstock, blz. 233-234.
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wurde stiller die Stille; // Und da rufte den Seelen nicht mehr die Posaune;
die Vater // Standen: noch folgten die Engel, nicht lang', so blieben auch sie
stehn, // Sanken nieder, daB sie anbeteten" (xx,1167-1170). Alleen Gabriël
begeleidt de Messias nog verder, tot de onderste trede van de troon: „Dort
kniet' er, beinah unsichtbar // Durch den herunterstrbmenden Glanz, und
schaute zu Gott auf" (xx,1172-1173). En dan is het volbracht: „Indem betrat
die Hdhe des Thrones // Jesus Christus und setzete sich zu der Rechten des
Vaters" (xx,1186-1187).
Daarmee is Der Messias voltooid.
Klopstock was een groot dichter, en Der Messias is een unieke uiting van
geloofsovertuiging, geloofsverkondiging en geloofsvreugde. Maar het werk is
tijdgebonden door de „Empfindsamkeit" waaruit het geschreven werd en die
het bij zijn lezers veronderstelt. De moderne lezer zal, zo merkt J. M. M.
Aler terecht op, 170 „heel onwennig staan tegenover zoveel bewogenheid-zonder-plastiek, tegenover deze affectieve oververzadiging". En hij karakteriseert
Klopstock's epos heel raak aldus:
Een brandende stroom van enthousiasme lost al het feitelijk gebeuren op.
Voorliefde overheerst daarbij voor het onaanschouwelijke en het onzegbare dat de mens te boven gaat. Vol van zielsverrukkingen en bovenaardse visoenen bevredigde zulk werk, dat door dramatische contrasten
de gevoelsspanning verhevigde, volop een sentimenteel publiek. 171
Aler voegt daar direct aan toe, dat Klopstock door zijn grote taalkunst desondanks „zijn greep op de lezer van alle tijden" behoudt. En inderdaad: wie zich
ondanks verwarring en wreveligheid did
in het dichwerk verdiept, raakt er
toch onweerstaanbaar door gedoor het tevéél in hem worden opgeroepen
boeid, soms zelfs gefascineerd.
Daarentegen kan er van Der Messias als epos niet zo heel veel goeds worden gezegd. Klopstock veronachtzaamt vrijwel alle regels die voor het Renaissancistisch-klassicistische epos gelden, en verbreekt daarmee de Vergiliaanse traditie. Hij laat niet de hoofdhandeling domineren, maar benadert ze
vanuit de episoden, waardoor deze een primaire functie krijgen die hun eigenlijk niet toekomt. Hij beeldt het gebeuren niet uit, maar omzingt het. Hij verwaarloost de eenheid van handeling door bij de zoendood van Christus alles
te betrekken wat eraan is voorafgegaan en wat erop zal volgen. Hij houdt geen
rekening met het voorschrift dat de genres binnen hun eigen grenzen moeten
blijven en niet met elkaar mogen worden vermengd; vooral in de twintigste
Zang blijft er van „la distinction des genres" 172 praktisch niets meer over. Ook
komen er meermalen dialogen voor
met de initialen van de sprekers „in

die vrijwel onveranderd hun plaats zouden kunnen vinden in een
margine"
drama. De „Zerf all der Raum-Zeit-Ordnung", waarop Kaiser sterk de nadruk
legt en die hij als een prae van Klopstock boven Milton beschouwt, 173 is voor
In zijn hoofdstuk over Duitsland van 1700-1850 in : Algemene Literatuur - Geschiedenis,
onder redactie van Fr. de Backer e.a., deel iv (Utrecht-Antwerpen LI [1954]), blz.
215-333 ; het citaat op blz. 235.
171 Ibidem.
171 De uitdrukking is van R. Bray, Form. doctr. class., blz. 303.
173 G. Kaiser, Klopstock, blz. 215-234.
170
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de epische structuur ronduit funest; indirect geeft ook Kaiser dit toe, als hij
opmerkt: „Aus dem epischen Nacheinander der Ereignisse wird ein polyphones Nebeneinander, ein ewiges Jetzt". 174 En tenslotte: de extatische toon van
Klopstock's lyriek heeft een uitgesproken exclamatorisch karakter, dat niet in
overeenstemming is met de statige verhevenheid en „rust" van het tot dusver
traditionele epos.
Wij mogen, dunkt mij, dan ook vaststellen, dat Der Messias voor het Renaissancistisch-klassicistische epos het begin van het einde betekent: de overgang naar een veel vrijer „romantisch" epos dat er nog wel uiterlijke verwantschap mee vertoont, maar niet meer tot de eigenlijke Vergiliaanse lijn kan
worden gerekend.

niet alleen door Der Messias, maar ook door zijn Oden
Klopstock heeft
een nieuwe impuls aan de Duitse poëzie gegeven. Op episch gebied geeft
die opvaart echter duidelijk de voortzetting te zien van de desintegratie in de
Vergiliaanse traditie, die met hem begonnen was. Er wordt met nieuwe vormen en nieuwe onderwerpen geëxperimenteerd. Zo ontstaan het burgerlijke
de beroemde
en het idyllische epos. De Luise van Johann Heinrich VoB
verschijnt in 1795 en
vertaler van Ilias en Odyssee in Duitse hexameters
wordt het voorbeeld voor de Hermann und Dorothea (1797) van Goethe.
Christoph Martin Wieland, aanvankelijk een hartstochtelijk bewonderaar van
Klopstock, keert zich later van hem af en wordt de voo rnaamste dichter van dz
z.g. Rococo-poëzie. Grote bekendheid verwierf hij zich met zijn epos Oberon
(1780), waarvoor hij de stof ontleende aan de Karolingische ridderroman
Huon de Bordeaux en aan Shakespeare's Midsummer Night's Dream (de
twist tussen de elfenkoning Oberon en Titania). Het teruggrijpen op de middeleeuwse ridderroman en het gebruik van stanzen, naar het voorbeeld van
Ariosto, brengt dit werk dicht in de buurt van de romanti uit de 15de en 16de
eeuw. De cirkel wordt daarmee als het ware gesloten: het „nieuwe epos", dat
zich dank zij het compromis van Tasso uit de romanco had kunnen ontwikmin of meer
kelen, is ondanks alle verschil tussen Oberon en Orlando
teruggekeerd naar zijn uitgangspunt.
Uiteraard had de oude epische school van de Hofpoëten, met Gottsched
als theoreticus, zich niet zonder meer aan Klopstock gewonnen gegeven. Zij
had het succes van de eerste drie Zangen van Der Messias in 1748 als een uitdaging opgevat en was daardoor tot nieuwe activiteit geprikkeld. Zo verscheen
in 1751, ingeleid door een uitbundige lofprijzing van Gottsched's hand, in
twaalf zangen Hermann oder das befreite Deutschland van Christoph Otto
von Schkinaich, een epos in acht-voetige trochaeën over de overwinnaar van
de slag in het Teutoburger-woud; in 1753 volgde een tweede, herziene en verbeterde uitgave. Schdnaich was niet de enige, die zich beijverde het rationalistisch-klassicistische epos tot nieuw leven te brengen, maar de tijd daarvoor
was onherroepelijk voorbij. Zelfs het uiteindelijk aanvaarden van Klopstock's
hexameter als epische versvorm kon het getij niet meer doen keren te minder nog omdat de groep geen auteur voortbracht wiens dichterschap met dat
van Klopstock ook maar vergelijkbaar was.
"4 Ibidem, blz. 234.
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Een merkwaardig episch sub-genre vormen de z.g. Patriarchaden. Dat zijn
Bijbelse epen, waarvan de stof ontleend is aan de geschiedenis van de OudTestamentische aartsvaders; het begrip „aartsvader" wordt daarbij in ruime
zin genomen, zodat ook alle Bijbelse figuren vóór Abraham in aanmerking
komen voor behandeling. De belangstelling voor dit oudste deel van de Bijbelse geschiedenis was voortgekomen uit de bewondering voor Milton's Paradise lost; wat de Engelse dichter gedaan had voor Adam, wilde men naar zijn
voorbeeld gaan doen voor andere figuren uit de Bijbelse oertijd. Bij de uitwerking van hun plannen kwamen de Patriarchaden-dichters echter sterk
onder invloed van Der Messias te staan. Wij hebben deze gang van zaken
hierboven al opgemerkt bij Bodmer, wiens Noah in navolging van Milton was
opgezet, maar eerst onder Klopstock's impuls van de grond kwam. 175 Een
andere Patriarchade is Der gepriif te Abraham (1753), door Wieland op twintigjarige leeftijd geschreven toen hij nog geheel onder de bekoring van Klopstock stond. Zo zouden er nog tal van titels en auteursnamen te noemen zijn,
maar de dichterlijke betekenis van dit werk rechtvaardigt niet er in dit globale
overzicht lang bij stil te staan. Wel dien ik nog even op te merken, dat in de
loop der jaren de oorspronkelijke betekenis van „Patriarchade" als epos uit
de Bijbelse oertijd op de achtergrond raakt; ook Nieuw-Testamentische figuren als Lazarus en Jozef van Arimathea worden behandeld. Patriarchade
betekent dan hetzelfde als: Bijbels epos. Bodmer gaat zelfs nog een stap verder met zijn Menelaus und David (1782), waarin een Homerische en een OudTestamentische held als tijdgenoten met elkaar in contact worden gebracht.
Slechts één Patriarchade (in de oorspronkelijke zin van deze term) moet
ik hier nog vermelden; niet omdat zij zo belangrijk is, maar omdat zij een
Nederlandse vertaler vond en ik er verder-op in dit boek dus naar zal moeten
verwijzen. Het betreft Der Tod Abels (1758) van Salomon GeBner: vijf zangen in ritmisch proza, dat de vertaler (E. J. B. Schonck) in 1783 echter weer
binnen de traditie terugdwong door het over te zetten in alexandrijnen.

17 s

Zie boven, blz. 123.
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HOOFDSTUK III

Regels voor het epos

§ 1. TER INLEIDING

Gedurende de gehele periode van Renaissance en Klassicisme zijn er regels
en voorschriften geformuleerd, waaraan een dichtwerk moest voldoen om
als volwaardig epos te kunnen worden beschouwd. Aangezien het genre gold
als de hoogste vorm van poëzie, 1 ligt het trouwens voor de hand dat de theoretici er bijzondere aandacht aan hebben besteed. Tot volledige overeenstemming
zij het goeddeels op min of meer
zijn zij echter nooit gekomen. Er bleef
te veel verschil van mening bestaan om een duidelijondergeschikte punten
ke en definitieve codificatie van de epische normen te kunnen realiseren. Het
is daarom misleidend, te spreken van „de regels voor het epos". Het bepalend
lidwoord suggereert een gecoördineerde samenhang en een eenheid, waarvan
in werkelijkheid geen sprake was. Wel bestond er ten aanzien van de voornaamste regels een sterke consensus, welks grenzen echter niet precies kunnen
worden aangegeven; wanneer men wil gaan preciseren, vervagen dadelijk de
contouren en stuit men al spoedig op verschil van inzicht omtrent formulering
of details. Bovendien is er enige fluctuatie onder invloed van veranderingen
in de tijdgeest. In de 17de eeuw evolueerden de opvattingen vrij snel van Renaissancistisch naar klassicistisch, d.w.z. van betrekkelijke vrijheid naar betrekkelijke rigiditeit; in de 18de eeuw werd deze laatste weer teruggedrongen
door de grotere zelfstandigheid tegenover de Oudheid, die resulteerde uit de
„Querelle des Anciens et des Modemes".
Natuurlijk is die consensus ondenkbaar zonder de talloze publikaties over
de epische normen, waarop hij tenslotte berust. Hij valt er echter niet mee
samen. Hij is vager en flexibeler, maar heeft juist daardoor een grotere algemeen-geldigheid. De situatie wordt voortreffelijk weergegeven door Johannes
Kinker, als hij opmerkt dat
het heldendicht tot die Dichtstukken behoort, waaromtrent zich een bepaald denkbeeld gevestigd heeft, 't welk, hoewel het gevoelen, daarover,
door alle eenigzins bevoegde kunstbeoordeelaars niet volkomen eveneens voorgesteld, en ontwikkeld is, echter niet zoo geheel en al uiteen
loopt, noch ook, op zulke losse en onzekere schroeven gesteld is, om daaruit op te maken, dat er ter beoordeeling van zulk een kunstwerk geene
eenigzins algemeen erkende maatstaf voor handen zou zijn. 2
Kinker heeft hier uiteraard zijn eigen tijd op het oog, maar zijn opmerking is
evenzeer geldig voor de 17de en 18de eeuw. Ook toen was er „een bepaald
denkbeeld", een „eenigzins algemeen erkende maatstaf", al konden de theoretici er niet in slagen dat elusieve „denkbeeld" op afdoende wijze vast te leggen.
Zie boven, blz. 4.
' Gedichten van Mr. J. Kinker, deel iii (Amsterdam 1821), blz. tv-v.
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Het is in de eerste plaats via deze consensus, dat de theorieën over het
genre hun invloed op de praktijk van de epen-dichters hebben uitgeoefend.
Die laatsten maakten immers in het algemeen géén studie van de theorie
zoals Tasso gedaan hade alvorens zich aan het schrijven van hun epos te
zetten. Zij gingen uit van wat zij over de epische normen wisten of meenden
te weten. Dat verklaart b.v., waarom Arnold Hoogvliet zich niet bewust was
van een principiëel verschil tussen epos en dichterlijke levensbeschrijving, toen
hij Abraham de Aartsvader schreef; hij ontdekte de theorie daaromtrent eerst
achteraf. Of hij zich anders bij de opzet van zijn epos aan die theorie onderworpen zou hebben, valt moeilijk te zeggen. Dichters van enige betekenis hebben immers vaak de neiging zich slechts aan voorschriften te houden voor zover dit mogelijk is zonder schade te doen aan het werk dat hun voor ogen
staat. Zo deed Milton, 4 en Klopstock ging in zijn veronachtzaming van de
regels zelfs zo ver dat hij praktisch met de Vergiliaanse traditie brak. 5
Wij moeten de betekenis van de theorie voor de praktijk van het epos daarom niet overschatten; als geheel was zij te onoverzichtelijk en te weinig gefixeerd om dwingende autoriteit te hebben. Maar wij moeten de rol, die zij gespeeld heeft, evenmin onderschatten! In de consensus had zij een neerslag, die
wèl autoriteit bezat en waarvan de invloed bij de epici steeds weer merkbaar
is; zelfs degenen, die er uit eerbied voor de letterlijke Bijbeltekst van afweken,
vonden het meestal nodig hun handelwijze te rechtvaardigen. Dat maakt het
onmogelijk zich ernstig met het epos van Renaissance en Klassicisme bezig te
houden zonder uit te gaan van die neerslag als basis en achtergrond.
De consensus zelf laat zich niet achterhalen en vastleggen. Maar wij kunnen
trachten die zo dicht mogelijk te benaderen door ons vertrouwd te maken met
de voornaamste opvattingen en tendensen van de theorie. De voornaamste;
het zijn immers de zware wolken die neerslag van enige betekenis veroorzaken.
Dit hoofdstuk is een poging deze benadering te realiseren. Ik heb gemeend
dat het best te kunnen doen door achtereenvolgens vier van de belangrijkste
theoretische „momenten" aan de orde te stellen. Het voordeel daarvan is, dat
zodoende behalve de continuïteit ook de ontwikkeling in de opvattingen over
het epos enigszins tot haar recht komt.
Ik begin met een paragraaf over de Humanistische, op Aristoteles gebaseerde leer van het klassieke epos, zoals wij die vinden bij Vossius. Dan volgt
een paragraaf over de eisen, die Tasso stelde aan de moderne, RenaissancistischChristelijke voortzetting daarvan. Als derde „moment" koos ik de poging van
de doctrine classique in Frankrijk om tot een synthese tussen de klassiek-

Humanistische en de Renaissancistisch-Christelijke opvattingen
men zou
kunnen zeggen: tussen Vossius en Tasso
te komen. En ter afsluiting bespreek ik een aantal Nederlandse stemmen over het epos; late stemmen, uit de
18de en het begin van de 19de eeuw, waarin de suprematie van het klassicisme
al duidelijk aan het afnemen is en tenslotte vrijwel geheel verdwijnt.

8

5

Zie boven, blz. 66.
Zie boven, blz. 109 en 120-121.
Zie boven, blz. 135-136.
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§ 2. vossiuS

OVER HET EPOS

Chronologisch is het niet helemaal juist, dat ik bij mijn bespreking van de
vier gekozen ontwikkelings-momenten Vossius voorop doe gaan. Het werk
waarin hij zich met de theorie van het epos bezighoudt
Poeticarum institutionum libri tres
verscheen in 1647 bij Lodewijk Elzevier te Amsterdam. De
Discorsi van Tasso waren toen al meer dan een halve eeuw oud, en „La formation de la doctrine classique en France" 6 was in volle gang. Maar zakelijk gezien is er voor mij geen beter uitgangspunt dan juist dit boek van Vossius.
Zoals Pater Rademaker in zijn voortreffelijk proefschrift over de Amsterdamse
geleerde7 duidelijk heeft doen uitkomen, lag diens betekenis niet zozeer in
wetenschappelijke originaliteit als wel in zijn vermogen om helder samen te
vatten en te ordenen wat er door anderen aan belangrijks naar voren was gebracht. "The object of his work was not to invent new ideas, but to systematize
and interpret the ideas of the past and of his own day". 8 Dat geldt zeker niet
in de laatste plaats voor de Institutiones poeticae. Vossius geeft daarin „een
overzicht van de hele materie, die het eigen object is van de ars poëtica".
Vanaf zijn studententijd volgde hij voortdurend „met grote aandacht de controversen over dit onderwerp en de Poëticae institutiones zijn daarvan de neerslag, zodat ook hier weer een samenvatting gegeven wordt van wat er in Vossius' tijd bereikt was". 9 Wij vinden bij hem dus het resultaat van de vele discussies, die in de 16de en het begin van de 17de eeuw gevoerd waren over de betekenis van Aristoteles' Poetica, en de conclusies die daaruit getrokken dienden te
worden ten aanzien van de poëzie in het algemeen en van haar verschillende
genres meer in het bijzonder. Het uitgaan van dit resultaat moge dan historisch
niet geheel verantwoord zijn, de winst aan overzichtelijke beknoptheid, die erdoor wordt verkregen, is zo groot dat zij naar mijn mening ruimschoots
tegen dit bezwaar opweegt. Trouwens, de opvattingen die tenslotte de overwinning behaalden, hebben zich reeds tevoren als dominerende tendensen
doen gelden. En bovendien zijn Vossius' Institutiones poeticae nog vroeg ge-

noeg verschenen om zij het dan niet in het allereerste stadium belangrijke invloed te hebben op de vorming van de doctrine classique in Frankrijk.
Dat blijkt niet alleen uit de desbetreffende studie van Edith Kern, 10 maar ook
uit het feit dat Bray er in zijn boek over het ontstaan van die doctrine telkens
weer naar verwijst. 11
De poëtica van Vossius waarin meer dan eens passages uit die van Aristoteles vrijwel woordelijk te herkennen vallen is geheel gericht op de Griekse
en Latijnse literatuur uit de Oudheid; dááraan worden dan ook de voorbeelden
• René Bray, La formation de la doctrine classique en France

(Parijs 1927 en latere fotomechanische herdrukken).
' C. S. M. Rademaker ss.cc., Gerardus Joannes Vossius (1577-1649); diss. Nijmegen;
Zwolse Reeks van taal- en letterkundige studies nr. 21 (Zwolle 1967).
8 N. Wickenden in een onuitgegeven dissertatie : Early modern historiography as illustrated
by the work of G. J. Vossius (Cambridge 1963). De daaruit geciteerde zin ontleen ik
aan: C. S. M. Rademaker, Vossius, blz. 273.

9

C. S. M. Rademaker, Vossius, blz. 255.

1 o Edith G. Kern, The influence of Heinsius and Vossius upon French dramatic theory
(Baltimore 1949).
11 R. Bray, Form. doctr. class., blz. 385 (verwijzingen naar Vossius in de „Index alphabétique").
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ontleend, zowel die om te doen uitkomen wat goed is, als die om te illustreren
hoe het niet moet. Een enkele maal wordt ook wel eens naar een neo-latijns
dichtwerk verwezen, maar dat is niet in strijd met het klassieke uitgangspunt;
het neo-latinisme wordt eenvoudig beschouwd als een verlengstuk van de oudLatijnse letterkunde, dat in alle opzichten aan dezelfde normen onderworpen
is en op dezelfde manier moet worden beoordeeld. Aan de opkomende literaturen in de volkstaal schenkt Vossius geen enkele aandacht; zij vallen buiten
zijn opzet.
Voor wat de epiek betreft, betekent dit dat wij bij Vossius een normatieve
beschrijving vinden van wat het epos uit de Oudheid idealiter had moeten zijn
en een enkele maal bij Homerus en Vergilius ook inderdaad geweest is.
Op grond van de geformuleerde „regels" kon de gebruiker van de Institutiones
ook voor niet-besproken epen zonder veel moeite van geval tot geval vaststellen, in hoeverre zij daaraan voldeden en dus als meer of als minder geslaagd
moesten worden beschouwd. Een neo-latinist kon er alles vinden wat hij voor
zijn imitatio van het klassieke epos als handleiding nodig had. Natuurlijk kon
ook de epicus-in-de-volkstaal er met datzelfde doel gebruik van maken; maar
op aanwijzingen voor de specifieke problemen, die de transpositie van het
genre naar eigen taal en eigen vorm meebracht, behoefde hij dan niet te rekenen. 12
Vossius behandelt in zijn Institutiones het epos aan het begin van Boek III.
Zijn bespreking omvat zeven capita, elk weer onderverdeeld in een aantal
paragrafen, en beslaat 27 p agina's. 13 Bij enkele punten verwijst hij naar wat
daarover al gezegd is in Boek I, waar hij de poëzie-in-het-algemeen bespreekt
en de grondbegrippen daarvan, die uiteraard ook gelden voor het epos. Met
het oog daarop zullen wij ook enkele capita uit dat eerste Boek in ons onderzoek moeten betrekken.
Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat ik in het bestek van deze paragraaf
géén volledige samenvatting van Vossius' beschouwingen beoog. Ik beperk mij
zoveel mogelijk tot de punten, die ik als belangrijk beschouw voor een goed
begrip van de aard en de ontwikkeling van het Renaissancistisch-klassicistische
epos; aan de rest ga ik stilzwijgend voorbij.
.

Inst. Poet. lib. III
cap. 1 Vossius begint met een definitie van het epos, die al spoedig algemene bekendheid verwierf: Est [ ... ] epopoeia, poesis carmine hexametro personarum illustrium illustres actiones illustri narrans oratione (§ 2). Het spel
met de drie verschillende overdrachtelijke betekenissen van „illustris" kan bij

vertaling niet zonder forcering bewaard blijven. Daarin berustende, zou ik de
definitie als volgt willen weergeven: Het epos is een dichtwerk in hexameters,
dat in verheven stijl vertelt over grote daden, verricht door personen van aanzien en naam. 14
12 Behalve wat betreft de consequenties van het feit, dat de moderne auteurs Christenen
waren en geen heidenen. Dit punt gold immers óók voor de neo-latinisten, voor wie
de Institutiones mede bedoeld waren.
18 Ik maakte gebruik van de eerste druk: Amsterdam 1647. Om vindplaatsen aan te geven,
noem ik achtereenvolgens de nummers van boek, caput en paragraaf. Zo verwijst b.v.
III, 1,2 naar: liber III, caput 1, § 2.
14 Met „van aanzien en naam" tracht ik zo goed mogelijk de beide aspecten weer te geven,
die illustris in verband met personen heeft: „aanzienlijk" en „beroemd".
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In de volgende paragraaf wordt nader omschreven, wat voor personen en
wat voor daden in de definitie worden bedoeld. Bij de eersten denke men aan:
helden, koningen, legeraanvoerders, soms ook goden (als er goden-vergaderingen in het verhaal worden ingelast). Wat de daden betreft, deze dienen belangrijk en indrukwekkend te zijn, zoals b.v. krijgsverrichtingen (§ 3). Personen
van lagere rang soldaten, matrozen, voerlui, handwerkslieden behoeven
niet helemaal te ontbreken; zonder hen is een menselijke samenleving immers
ondenkbaar. Maar zij moeten dan wel zoveel mogelijk slechts in de uitoefening
van hun beroep of bedrijf worden uitgebeeld. Mutatis mutandis geldt hetzelfde
voor gebeurtenissen van weinig of geen belang; voor zover nodig, zijn zij toelaatbaar (§ 4).
Het verdient opmerking, dat Vossius „illustres actiones" niet dwingend
omschrijft als „krijgsverrichtingen". Hij vermeldt die laatste slechts als
misschien wel de meest voor de hand liggende, maar niet noodzakelijk
énige mogelijkheid: „Res item sunt graves, quales bellicae".
De hexameter moet beschouwd worden als een essentieel bestanddeel van
het epos. Vossius verzekert zelfs: „Zeker, de verhevenheid van het Homerische
epos berust wel in de eerste plaats op het gewicht van de verhaalde gebeurtenissen en op de bezieling van de dichter; maar er kan toch niet aan getwijfeld worden, of veel van die verhevenheid zou weggevallen zijn, als deze dezelfde gebeurtenissen in jambische of trochaeïsche verzen had bezongen
(§ 7). 15
cap. 2 In het volgende caput warden de overeenkomsten en verschillen
tussen epos en tragedie besproken. Beide handelen over gebeurtenissen van gewicht en betekenis; maar terwijl de tragedie vertoont, beperkt het epos zich
tot vertellen. Daarom is in dit laatste het wonderbaarlijke mogelijk, en niet
in de tragedie waar het zou moeten worden gespééld. Ook is er in het epos
plaats voor veelheid en diversiteit van handeling, in de tragedie daarentegen
slechts voor één enkele, niet met andere gebeurtenissen verweven, ontwikkeling
(§ 1-6).
De vergelijking van de beide genres leidt vanzelf tot de vraag, welke van de
twee het hoogst staat. In een vorig hoofdstuk heb ik Vossius' voorzichtige conclusie ten gunste van het epos reeds geciteerd. 16 In de motivering van deze
conclusie geeft hij toe, dat de tragedie een groter publiek (b.v. het hele Atheense volk) bereikt, door de vertoning dieper ontroert, en sneller verloopt. Daar
staat evenwel tegenovcr, dat het epos met zijn lering de élite beïnvloedt; zo
werd b.v. Alexander de Grote door het lezen van Homerus tot navolging van
Achilles' heldendaden geprikkeld. Bovendien is het niet afhankelijk van acteurs
en toneel-apparatuur, maar staat het geheel in eigen kracht („totus à se pendet"). En tenslotte kan het door zijn meerdere lengte en diversiteit meer dan
één enkele lering bevatten. Door dit alles vraagt een epos méér talent en geestelijke inspanning van de auteur dan een tragedie (§ 7).17
cap. 3 Dit caput handelt over het ontstaan en de „uitvinder” van het epos.

a rerum pondere, &
spiritu poetae: sed non dubium tamen, quin multum de majestate carminis decessurum fuerit, si éadem jambico, aut trochaico, dixisset". Vgl. Aristoteles' Poetica xxiv,

15 III, 1,7: „Sanè carminis Homerici majestas inprimis quidem est
8 9.
-

16 Zie boven blz. 4.
17 Voor de eigen woorden van Vossius zie het citaat op blz. 7 hierboven.
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Omtrent die laatste is er geen zekerheid, maar wel staat vast dat het niet Homerus was. Deze is echter ontegenzeglijk de grootste epen-dichter van Griekenland geweest (§ 3). Bij de Romeinen was Vergilius de grootste; „in vele opzichten wordt deze zelfs als superieur aan Homerus beschouwd, voor wie hij
echter, naar sommiger oordeel, in compositie-vermogen onderdoet" (§ 5). 18
cap. 4 Na deze inleidende capita komt Vossius toe aan zijn eigenlijke onderwerp: de structuur van het epos. Er vallen daarin drie delen te onderscheiden: propositio (de vermelding door de dichter van zijn onderwerp), invocatio
(de aanroeping van goddelijke machten om hulp bij het werk) en narratio
(het eigenlijke „verhaal"). In dit caput worden de eerste twee van deze drie
onderdelen besproken.
Bij de propositio moet men in gedachten houden dat een epos wel vele en
diverse gebeurtenissen omvat, maar dat deze toch alle betrokken dienen te
zijn op één enkele hoofdhandeling; dit in tegenstelling tot wat bij geschiedschrijving het geval is, waar het gaat om volledigheid en de vermelde feiten
geen verband met elkaar behoeven te houden. Het is die éne hoofdhandeling,
welke in de propositio moet worden aangekondigd (§ 1). Het is beter, daarbij
de „held" niet bij name te noemen en in plaats daarvan diens persoonlijkheid
te omschrijven, zoals Homerus dat met Odysseus en Vergilius met Aeneas gedaan heeft. Noodzakelijk is dit echter niet, getuige de Ilias waar Homerus in
zijn eerste regel de naam van Achilles noemt (§ 2-3). Vernufts- en geleerdheidsvertoon moeten vermeden worden, evenals gezwollenheid en opsmuk;
men richte zich naar de eenvoud van Homerus en Vergilius in hun aanhef (§4).
De invocatio volgt bij de Latijnse epen-dichters op de propositio, maar de
Grieken beginnen ermee. De aanroep wordt gericht tot Jupiter (als oppergod)
of Apollo (als god der dichtkunst), dan wel tot de Muzen en in het bijzonder
tot Kalliope (de Muze van de epische dichtkunst). Het aanroepen van de
Muzen kan in de loop van het epos worden herhaald, zoals b.v. Vergilius meermalen doet (§ 7-9). In de keizertijd riepen de Latijnse dichters daarnaast ook
wel de keizers aan, van wie zij geloofden dat dezen de heerschappij met Jupiter deelden; soms ook andere beroemde personen (§ 11). Maar het gebed om
hulp mag tot niemand worden gericht, die het Christelijk geloof ons verbiedt
aan te roepen (§ 12). Vossius licht dit met een concreet voorbeeld toe, waarbij
hij zich tevens in het algemeen keert tegen de vermenging van het heidense en
het Christelijke: „Op dit punt evenwel hebben grote dichters gedwaald, zoals
Actius Sincerus [ = Sannazaro], die in zijn prachtige epos De partu Virginis
[ = „Bevalling van de Maagd", 1526], op het voetspoor van de heidense dichters en nog wel bij gewijde stof, tot Apollo en de Muzen bidt. Zoals hij ook in
hetzelfde werk Maria in de Sibyllijnse boeken verdiept laat zijn en Proteus over
Christus profeteren. Ik weet wel, dat men dit pleegt te verontschuldigen op
grond van het feit dat hij een gedicht schreef en geen historie [= weergave
van de werkelijkheid]. Naar mijn mening echter moet een dergelijk spel bij
een gewijd onderwerp heiligschennis heten". 19
1 S Zie voor het Latijnse citaat : hierboven, blz. 5, noot 6.
19 III, 4, 12: „Magni tamen poetae hac in re aberrárunt : atque in its Actius Syncerus;
qui in sublimi poemate de partu Virginis, gentilium poetarum vestigiis insistens, &
quidem in sacra materia, Phoebum, ac Musas precatur. Quemadmodum &, eodem
in opere, Mariam inducit Sibyllinis intentam libris, ac Protea de Christo vaticinantem
fingit. Scio, sic excusari solere, quad poëma, non historiam condere instituerit. Mihi
verb in sacro argumento sic ludere religio sit",
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In het algemeen hebben de Renaissancistisch-klassicistische ependichters
zich trouw aan de voorschriften inzake propositio en invocatio gehouden.
Daarbij volgen zij dan het Latijnse voorbeeld door de propositio voorop
te doen gaan. De gegispte vermenging van Christendom en heidendom
(men denke b.v. aan Camóes!) wordt gaandeweg steeds zorgvuldiger vermeden.
cap. 5 Caput 5 brengt de bespreking van het belangrijkste deel van het
epos: de narratio. Deze behoort een fictieve handeling (gebeurtenis) te betreffen. „Fictief" betekent hier nièt dat de dichter geen ware gebeurtenis beschrijft, maar duidt erop dat hij een groot aantal verdichtsels aan de waarheid toevoegt. Evenals bij de tragedie is het ook bij het epos voldoende, als
de kern van de tabula aan de werkelijkheid (de historie) is ontleend; maar
dat is dan ook aanbevelenswaardig, omdat het ook voor de verdichte gedeelten
de geloofwaardigheid versterkt. Immers, die kern is gewoonlijk algemeen
bekend; grote daden van koningen en legeraanvoerders kunnen nu eenmaal
niet verborgen blijven. Een volkèmen verdicht verhaal over dergelijke daden
zou dan ook ongeloofwaardig klinken (§ 1-2).
Zowel in zijn Wahrheit als in zijn Dichtung moet het de dichter niet te doen
zijn om de persoon v an zijn held, maar om het universele aspect in diens optreden; het is niet voldoende zijn heldendaden weer te geven, hij moet tevens
worden uitgebeeld als ideale representant van een bepaald type uitnemende
mannen. Zo tekent Homerus in Achilles het type van een opvliegende, maar
heldhaftige persoonlijkheid, in Odysseus dat van een welbespraakte en bedachtzame held. Bij Vergilius krijgt in Aeneas de vorst gestalte, die godvruchtig
zijn plicht doet en grootmoedig weet te zijn. Dat universele aspect is de reden,
waarom Aristoteles de dichter boven de historicus stelt (§ 4). In verband
daarmee moet de persoonlijkheid van de held door de epische dichter tot het
einde toe onveranderd worden gehandhaafd: er mag daarin niets tegenstrijdigs

voorkomen. Voor de historicus liggen de zaken anders; een mens kan in de
loop van zijn leven veranderen, en als dat in een bepaald geval is gebeurd,
mag de geschiedschrijver niet nalaten daarvan melding te maken (§ 5).
Dit voorschrift heeft grote invloed uitgeoefend op het Renaissancistischklassicistische epos. Het werd algemeen aanvaard, en heeft er indirect
toe bijgedragen dat sommige epici meenden een allegorische zin in hun
werk te moeten leggen.
In de paragrafen 6 t/m 9 komen de eenheid van handeling ondanks een
veelheid van gebeurtenissen, en de samenhang tussen het hoofdgebeuren en de
episoden aan de orde. Vossius volstaat hier echter grotendeels met een verwijzing naar wat hij daarover heeft gezegd in Boek I; de inhoud daarvan komt in
mijn overzicht zo aanstonds ter sprake. Verder legt hij er nadruk op, dat de
dichter moet zorgen voor de nodige verrassing en afwisseling; ook moet deze
„in het tegenwoordige de zaden van het toekomstige strooien", d.w.z. in zijn
verhaal de verdere ontwikkeling voorbereiden, zodat de lezer 20 in spanning
blijft verkeren en met ongeduld naar het vervolg uitziet (§ 7).
anders dan in de
Over de episoden wordt opgemerkt, dat deze in het epos
talrijk, van grote verscheidenheid en van aanzienlijke omvang kuntragedie
nen zijn. Zo b.v. de episode, waarin Aeneas aan Dido de ondergang van Troje
80

Vossius zegt: de luisteraar (auditor). Hij denkt dus aan voordracht van een epos.
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en het begin van zijn zwerftocht verhaalt; daarvoor zijn niet minder dan twee
hele boeken nodig! In de Ilias speelt de hoofdhandeling zich binnen het tijdsbestek van één jaar af, maar door middel van episoden weet Homerus daarbij
alles te betrekken wat er in de tien jaren van het beleg is gebeurd (§ 10). Het
is vooral in dergelijke episoden, dat de dichter zijn verbeelding vrij spel kan
laten, tenminste als zij zich afspelen in een zo ver verleden dat de lezer zich
niet meer herinnert hoe de werkelijkheid was. Zo laat Vergilius Dido een
paar eeuwen te vroeg leven en maakt hij haar van kuis tot onkuis (§ 11). 21
Als in een epos agnitio (= herkenning) en peripetia (= omslag van de
situatie in haar tegendeel, ten goede of ten kwade) voorkomen, staat het op
een hoger plan dan wanneer dit niet het geval is. Op dit punt is er overeenkomst met wat geldt voor de tragedie. In de Ilias speelt de peripetia een belangrijke rol, doordat overwinning en nederlaag elkaar voortdurend afwisselen. In de Odyssee wisselen voor- en tegenspoed elkaar eveneens af, maar
daar vindt men bovendien ook agnitio, b.v. als Telemachus zijn vader, de oude
hond van Odysseus zijn meester, Euryclea haar heer, en Penelope haar echtgenoot herkent (§ 13).
cap. 6 Van de drie eisen, die de rhetorica aan het verhaal stelt: kortheid,
duidelijkheid en waarschijnlijkheid, gelden voor de epische dichter alleen de
twee laatste; om kortheid behoeft hij zich niet te bekommeren (§ 1). Maar
wel dient hij rekening te houden met een grens: de lengte van zijn dichtwerk
moet zodanig zijn dat het geheel nog met één blik kan worden overzien, althans wat de hoofdhandeling betreft (§ 2). Voor richtlijnen omtrent de indeling van de stof verwijst Vossius ook hier verder naar zijn Eerste Boek
(§ 3).
cap. 7 Uit het laatste caput is in ons verband slechts de opmerking van
belang, dat het epos de grootsheid van zijn onderwerp door een verheven stijl
adaequaat tot uitdrukking moet brengen (§ 1). De uitwerking daarvan, met
het oog op dictio en cantus, kan hier blijven rusten.
Inst. Poet. lib. l
Voor ons zijn daarentegen wél van belang de aanwijzingen, die Vossius in
boek I meer in het algemeen ten aanzien van indeling en volgorde van de stof
in een dichtwerk geeft en waaraan ook de epicus zich te houden heeft.
cap. 4 De dichter moet beginnen met het concipiëren van zijn verhaal in
de allereenvoudigste vorm, zonder episoden of andere bijkomstigheden. Want
om een éénheid te zijn, moet zijn dichtstuk de ontwikkeling geven van één
enkele daad of gebeurtenis. Het is niet genoeg dat het zich bezighoudt met één
man; het moet gaan om één daad van die éne man. Deze actio dient volledig
afgerond te zijn, en de onderdelen ervan moeten zo met elkaar verbonden
worden dat het één noodzakelijkerwijs of met waarschijnlijkheid uit het ander
volgt, terwijl omgekeerd het weglaten van één gedeelte de gehele opbouw in elkaar doet storten. Zo heeft b.v. de Ilias als centrale „handeling"
de toom van Achilles, en de Odyssee de behouden thuiskomst van Odysseus.

Het was ongetwijfeld nièt Homerus' bedoeling het gehèle leven van Odysseus
uit te beelden. Naar zijn voorbeeld beperkt ook Vergilius zich in de Aeneis
tot één centrale handeling, en vertelt hij niet hoe Aeneas geboren en opgea 1 Zie ook boven, blz. 78-79.
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voed is, met Achilles streed en door Venus gered werd.
Vossius vindt dit
punt belangrijk genoeg om het in andere woorden nog eens te herhalen: Eenheid van handeling sluit niet uit, dat de handeling uit verschillende onderdelen
bestaat. Dat verdient zelfs de voorkeur, mits die onderdelen zo met elkaar verbonden zijn dat zij gezamenlijk één enkele handeling vormen (§ 3). Bij een
goede compositie kan geen enkel onderdeel overgeslagen of zelfs maar van
plaats verschoven worden, zonder dat het verhaal daardoor schade lijdt (§ 4).
Eerst na aldus de hoofdhandeling te hebben vastgesteld, gaat de dichter
aandacht schenken aan de episoden. 22 Deze dienen om zijn verhaal uit te
breiden en er meer afwisseling in te brengen. Episoden vallen buiten de hoofdhandeling, maar moeten er wel enig verband mee houden; zij kunnen beschouwd worden als niet-noodzakelijke en dus elimineerbare onderdelen van
het verhaal. Voorbeelden: Aeneas' relaas over de ondergang van Troje en
het begin van zijn zwerftocht; zijn bezoek aan de onderwereld; Odysseus' verslag van zijn avonturen aan koning Alcinous van de Phaeaciërs (§ 7). Episoden,
die er te veel met de haren bijgesleept zijn, moeten als een fout van de dichter
worden beschouwd (§ 8). Aan het slot van een epos horen episoden als regel
niet thuis, omdat daar de aandacht gespannen is op de afloop van de hoofdhandeling (§ 10).
Wat die afloop betreft: de dichter moet zien een oplossing te vermijden,
die wordt teweeg gebracht door een uit de hemel neerdalende god. Het pleit
niet voor een auteur, een knoop te hebben gelegd die hij niet meer ontwarren
kan zonder zijn toevlucht te nemen tot goddelijke interventie (§ 13). Het neerdalen van een god mag slechts plaats vinden, hetzij om onbekende feiten uit
het verleden te openbaren, hetzij om de toekomst te voorzeggen of daarvoor
opdrachten te geven (§ 14).
Op dit punt komt de theorie van Aristoteles niet helemaal overeen met de
praktijk van de dichters, ook niet die van Homerus op wie dan ook kri-

tiek wordt geleverd. De Renaissancistische epen houden zich evenmin
aan de aangegeven beperking. Vooral Tasso had, om op het gebied van
het wonderbaarlijke met de romanzi te kunnen wedijveren, meer goddelijke of althans bovennatuurlijke inmenging nodig, en zijn voorbeeld
vond gretig navolging. Eerst aan het einde van de 17de en in de 18de
eeuw zien wij uit rationalistische overwegingen daarin een versobering optreden.
In de nu volgende paragrafen wijst Vossius op agnitio en peripetia als middelen om aan het verhaal een „natuurlijke" oplossing te geven. Ik behoef er
hier niet op in te gaan, omdat hij deze begrippen ook bij zijn bespreking van
het epos in boek III aan de orde stelt en ik ze naar aanleiding daarvan reeds
heb besproken.23
Wel moet ik nog een belangrijke aanwijzing vermelden, die Vossius aan
het slot van dit caput geeft. Zij betreft de wijze, waarop de dichter zich te gedragen heeft ten aanzien van gewijde, d.w.z. Bijbelse stof. Voor epos en tragedie beide geldt dan, dat alles vermeld dient te worden wat de Heilige Schrift
vermeldt, niets gezegd mag worden dat tegen de Schrift indruist, en dat punten
22 Voor Vossius' definitie daarvan, zie boven, blz. 6, noot 14.
23

Zie boven, blz. 145.
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waarover de Schrift zich niet uitlaat, met matiging en ingetogenheid behoren
te worden behandeld; uiteraard alleen voor zover zij waarschijnlijk zijn. 24
Voor de tragicus moge het al moeilijk zijn zich aan deze regel te houden, voor de epos-dichter is dit nauwelijks mogelijk. Het Vergiliaanse
epos veronderstelt immers een grote mate van Dichtung op een kleine
basis van historische Wahrheit. 25 In hun praktijk verwaarlozen de „Vergiliaanse" Bijbel-epici
met inbegrip van Vondel in zijn Joannes de
Boetgezant
dan ook steeds de „matiging" bij het aanvullen van de
Bijbelse gegevens met eigen vindingen.
cap. 7 Dit hoofdstuk is gewijd aan de ordo, de volgorde waarin de onderdelen van het verhaal dienen te worden gerangschikt. Nogmaals wordt in dit
verband herhaald, dat er ondanks de schijnbare veelheid van „handelingen"
-- toch een eenheid is, omdat het één afhangt van het ander en alles wat niet
tot de hoofdhandeling behoort daaraan toch ondergeschikt moet zijn. Dit in
tegenstelling tot wat voor een geschiedwerk geldt; dáárin kunnen gelijktijdige
gebeurtenissen worden vermeld die géén verband met elkaar houden. Voorbeeld: Cicero strijdt in Cilicië tegen de Parthen, keert naar Rome terug, steunt
Pompeius tegen Caesar. Dat is wel een opeenvolging van „handelingen", maar
zonder oorzakelijk verband; de epicus kan er dus geen eenheid van maken.
Daaruit blijkt dat er verschil is tussen een levensbeschrijving en een epos in
Aristotelische zin. Immers, wie iemands leven beschrijven wil, kan er niet aan
ontkomen feiten („handelingen") bijeen te voegen, die niet met elkaar samenhangen doordat zij niet stuk voor stuk betrokken zijn op één hoofdhandeling.
Dit wordt met voorbeelden uitvoerig toegelicht (§ 1-2).
Toch aarzelt Vossius op dit punt helemaal zo ver te gaan als Aristoteles.
Na te hebben uiteengezet dat de bewuste eis van eenheid niet geldt voor z.g.
cyclische dichters (§ 3), vervolgt hij: „Ja, ik zou zelfs niet met Aristoteles hèn
durven veroordelen, die in een epos iemands leven in zijn geheel beschrijven.
Wat echter niet wegneemt dat degenen, die alle feiten zo weten te verbinden
dat zij stuk voor stuk deel schijnen te zijn van één enkele handeling of althans
met elkaar te maken hebben, blijk geven van méér talent en groter dichterlijk
vermogen" (§ 4).20

De aarzeling van Vossius heeft overigens niet kunnen verhinderen, dat
de epische theorie van zijn tijd de mening van Aristoteles is blijven volgen. Uit onze bespreking van de houding der literatuur-historie tegenover
het Nederlandse epos 27 is duidelijk gebleken, dat er scherp onderscheid
werd gemaakt tussen „heldendicht” en „dichterlijke levensbeschrijving".
Die laatste viel niet hoger te taxeren dan als „zogenaamd heldendicht".
Vervolgens komt een ander heel belangrijk punt aan de orde. De dichter
moet midden in zijn verhaal of zelfs bij het einde daarvan beginnen, in tegen24 I, 4, 33 : „Illud particulatim de sacro addam argumento; in hoc esse dicenda, quae sacra

dicit Scriptura : quae repugnant, non dicenda : quae nec dicit, nec negat Scriptura,
sobrie dicenda; nempe solum promenda, quae sunt verisimilia".
25 Zie boven, blz. 144, eerste alinea over cap. 5.
26 I, 7,4 „Imó ne illos quidem damnare cum Aristotele ausim, qui vitam alicujus totam
carmine conscribunt. Attamen ingeniosius 1111 & nonynxc'tyrepov, qui sic omnia
connectunt, ut cuncta videantur unius actionis partes, vel saltem omnia sint cognata".
27 Zie boven, blz. 12-37.
:
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tingen aan de orde komen als bij Vossius, die in zijn Institutiones immers het
werk van deze voorgangers geordend en gecodificeerd had. 30 Alleen had
Tasso een ander doel. Het was hem niet te doen om de normen voor het
klassieke, maar om die voor het nieuwe epos. Dat laatste moest wel zo nauw
mogelijk aansluiten bij de voorschriften van Aristoteles de grote voorbeelden uit de Oudheid bewezen de juistheid van diens regels —, maar op bepaalde punten was het voor een modern auteur onvermijdelijk daarvan af te
wijken, al was het alleen maar vanwege het verschil in godsdienst. De grote
betekenis van de Discorsi ligt dan ook in het feit, dat Tasso de naar zijn mening noodzakelijke afwijkingen aangegeven en in nieuwe regels vastgelegd
heeft.
Wij hebben hierboven gezien, dat de „Tassoniaanse regels" grote invloed
hebben gehad op de ontwikkeling van het epos en de epische theorie in
Frankrijk.31 Voor een deel deed die invloed zich uiteraard rechtstreeks gelden,
maar wij mogen vooral de betekenis niet onderschatten, die daarnaast aan
vertalingen moet worden gehecht.
Reeds in 1595 waren er twee volledige Franse vertalingen van de Gerusalemme liberata verschenen, die beide tweemaal werden herdrukt. In 1626
werden zij verdrongen door die van Jean Baudoin, in ons verband de belangrijkste, omdat zij gedurende een viertal decennia de markt bleef beheersen en
daarmee de beslissende periode uit de „formation de la doctrine classique" bestrijkt. 32 Maar bovendien bracht Baudoin zijn landgenoten ook in aanraking
met de epische theorieën van Tasso, en wel door de uitgave van een verhandeling Du Poëme Heroïque. Traduit de l'Italien de Torquato Tasso. 33 Afgaande
op de titel, zou men geneigd zijn te veronderstellen dat het hier gaat om de
vertaling van een gedeelte uit de Discorsi del Poema Heroico. 34 Dat is evenwel
nièt het geval; Baudoin vertaalde de „discorso primo" uit de Discorsi dell'
Arte Poetica. Hij gaf dus slechts een déél van Tasso's verhandeling uit, en
dat in de oude en beknopte versie die sindsdien door de auteur verloochend
was. Toch kan men niet anders zeggen dan dat Baudoin daarmee een gelukkige greep heeft gedaan! In de door hem vertaalde „discorso" vindt men namelijk alle essentiële regels van Tasso voor het nieuwe epos duidelijk en zakelijk geformuleerd bijeen, heel wat beknopter en overzichtelijker dan in het
corresponderende „libro secundo" van de herziene uitgave uit 1594. Het bedoor Tasso zelf
wuste stuk kon achteraf dan ook opgevat worden als een
résumé van zijn theorie, bij uitstek geschikt om als handleiding
opgesteld
Zie boven, blz. 140.
31 Zie boven, blz. 89.
3 2 Maurice Javion, Les traductions francaises de la „Gerusalemme Liberata" au XVIIe siècle,
in: L'Italianisme en France au XVIIe siècle (Turijn 1968), blz. 79-93.
3 3 Deze vertaling verscheen voor de eerste maal in Baudoin's driedelige Morales de
Torquato Tasso (1632-1633). In 1638 werd zij afzonderlijk uitgegeven. Tenslotte werd
zij als „Discours Lxxi" nogmaals opgenomen in: I. Baudoin, Recueil d'emblèmes
30

divers. Avec des discours moraux, philosophiques, et politiques, tirez de divers Autheurs,
Anciens et Modernes. Seconde Partie (Parijs 1639), blz. 577-619. Vgl. Chandler B.
Beall, La fortune du Tasse en France (Eugene, Oregon, 1942), blz. 75. — Ik citeer
34

Baudoin's vertaling naar de laatste van deze drie uitgaven.
Zoals René Bray doet, als hij in Form. doctr. class., blz. 367, bij de vermelding van
Baudoin's vertaling opmerkt: „le discours est de 1594"; dat is namelijk het verschijningsjaar van de Discorsi del Poema Heroico. Vgl. ook t.z.pl., blz. 294.

149

te worden
worden gebruikt
gebruikt door
voor hun
hun werk
werk behoefte
behoefte hadden
hadden aan
aan concondoor hen
hen die voor
clusies
niet aan
aan lange
langebeschouwingen.
beschouwingen. Wij
Wij kunnen
kunnen m.i.
m.i.veilig
veiligaannemen,
aannemen,
clusies en niet
dat Baudoin's
Baudoin's vertaling
vertaling daardoor
daardoor veel heeft bijgedragen
bijgedragen tot
tot de
de verbreiding
verbreiding en
en
En voor
voor
popularisering
epos in
in Frankrijk.
Frankrijk. En
popularisering van
van de
de Tassoniaanse
Tassoniaanse regels
regels voor het epos
zover
zover deze regels
regels ook
ook in
in de
deNederlanden
Nederlanden bekendheid
bekendheid verwierven,
verwierven, zal dat
dat in
in
Baudoin te danken
danken zijn
zijn geweest
geweest dan
dan aan
aan
het algemeen ongetwijfeld
ongetwijfeld meer aan Baudoin
rechtstreekse kennisname van de Discorsi.
Ik
meen in
in deze
deze paragraaf
paragraaf niet
niet beter
beter te
te kunnen
kunnen doen
doen dan
dan het
hetvoorbeeld
voorbeeld
Ik meen
van
Baudoin volgen.
volgen. Ik beperk
beperk mij
mij dus
dus tot
tot een
eenoverzicht
overzicht van
vanTasso's
Tasso'sregels,
regels,
van Baudoin
zoals
die voorkomen
voorkomen in
in de
de eerste
eersteverhandeling
verhandeling van
van diens
diens Discorsi dell'
dell' Arte
Arte
zoals die
Citaten daaruit
vertaling van Baudoin,
Baudoin, omdat
omdat deze
deze zowel
zowel
Poetica. Citaten
daaruit geef
geef ik in de vertaling
voor Frankrijk
Frankrijk als
de Nederlanden
Nederlanden vrijwel
vrijwel zeker
zeker meer
meer betekenis
betekenis heeft
heeft
voor
als voor de
gehad
Italiaanse tekst. Die
Die laatste
laatste vermeld
vermeld ik
ik dan
dan echter
echter in
ineen
eennoot.
noot.3355
gehad dan de Italiaanse
Want al vertaalt Baudoin vrij nauwkeurig, het is hem toch meer om duidelijk-WantlverBudoijnawkerg,htismocerduiljkletterlijke weergave te
te doen.
doen. Zo
Zoaarzelt
aarzelthij
hij niet
nietde
dezinsconstructie
zinsconstructie
heid dan om letterlijke
te vereenvoudigen
vereenvoudigen waar
waar hij
hij dit wenselijk
wenselijk acht, en
en evenmin
evenmin om
omz.i.
z.i.irrelevante
irrelevante
omgekeerdeen
- een
verduidelijkendeaanvulling
aanvullingin
intete
details
detailsweg
wegtetelaten
latenofof- omgekeerd
verduidelijkende
voegen.
primo uit de versie van 1587 handelt
handelt over de stof,
stof, die
die de
de epenepenDe Discorso primo
dichter
als onderwerp
onderwerp behoort
behoort te kiezen.
kiezen. Tasso
Tasso gaat
gaat daarbij
daarbij uit
uit van
vanhet
het
dichter zich
zich als
dat de
de ke
kern
fabula aan
aan de historie ontleend
voorschrift,36
Aristotelische voorschrift,
36 dat
rn van de tabula
dient
zijn,37
en hij
hij voert
voertdaarvoor
daarvoor het
hetgebruikelijke
gebruikelijke argument
argument aan:
aan: „D'ail"D'aildient te zijn,
37 en
leurs,
est tres-certain
tres-certain que
que les
lesgrands
grandssucacez
suocez ne peuuent
peuuent estre
estre inconnus
inconnus aux
aux
leurs, il est
pour faux,
faux,s'ils
s'ilsne
nesant
sontpoint
pointreceus
receusdans
dansl'Histoire".
l'Histoire".38
hommes; qui
qui les
les tiennent
tiennent pour
38
bommes;
Maar nieuw is het
het onderscheid,
onderscheid, dat
dat hij
hij daarbij
daarbij maakt
maakt tussen
tussen de
de heidense
heidense enMar
que l'argument
l'argument du
du Poëme
Poëme Epique
Epique
de
Christelijke geschiedenis:
de Christelijke
geschiedenis: "Il
„Il faut
faut donc que
se
tire de
de l'Histoire,
l'Histoire, qui
qui soit
soit ou
ou dans
dans lalafausse
fausseReligion
Religion comme
comme celle
celle des
se tire
veritable,
comme est la
la Chrestienne,
Chrestienne, & telle
telle que
que fut
fut
Payens, ou bien dans
dans la ve
ritable, comme
Payens,
anciennement celle
celledes
desHebreux".S
Hebreux".399
onderscheid dwingt
dwingt naar
naar Tasso's
Tasso's mening
mening de
de epicus
epicus tot
toteen
eenaanzienlijke
aanzienlijke
Dit onderscheid
beperking
zijn stof.
stof. Immers,
Immers, in
in zijn
zijn epos
epos zal
zalenerzijds
enerzijds het
her
beperkingbij
bij de
de keuze
keuze van
van zijn
wonderbaarlijke
ontbreken, maar
maar anderzijds
anderzijds het
hetwonderbaarlijke
wonderbaarlijke
wonderbaarlijke niet
niet mogen ontbreken,
in strijd
strijd mogen
mogen komen
komen met
metde
dewaarschijnlijkheid.
waarschijnlijkheid. En
En dat
dat laatste
laatstewordt
wordt
niet in
geval, als
alswij
wijbovennatuurlijke
bovennatuurlijkegebeurtenissen
gebeurtenissentoeschrijven
toeschrijven
onmiddellijk
onmiddellijk het
het geval,
••
gebruik van
van:: Torquato
TorquatoTasso,
Tasso, Discorsi
Discorsi dell'Arte Poetica
Poetica ee del
del poema
85Ik
Ik maak
maak daarvoor gebruik
eroico, a cura di
di Luigi
Luigi Poma
Poma (Bari
1964). Ik verwijs
verwijs naar
naar deze
deze uitgave
uitgavemet
met:: Discorsi
(Bad 1964).
(Poma)
(Poma)..
..
een voorschrift
voorschrift van
van gemaakt.
gemaakt. Aristoteles
Aristoteles zelf
zelfconcon36Althans:
Althans: de
de Humanisten hebben er een
stateert slechts dat
dat er
er door
doorde
dedichters
dichtersveelal
veelaleen
eenhistorisch
historisch(of
(oflegendarisch)
legendarisch)uitgangsuitgangspunt wordt
wordt gekozen,
gekozen, ter
terwille
willevan
vandedewaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid:: Tá
't"IX 31:
yev6fLe:vIX
<jlIXVe:pOV &T.
ö't"~
8l yev6
ssva cpavepóv
3UVIX't"1X, ou
yIXp &v
zyéve:'t"o, etei~v&BvvaTa.
&3UVIX't"IX. Maar
Maar hij
hij sluit een
een geheel
geheel fictieve
fictieve intrige
SuvaTá,
ov yáp
Co) &y6veTo,
niet uit (Poetica IX, 6-8).
6-8) .
• 7 Vgl. boven, blz. 144,
144, eerste alinea
alinea over
over cap.
cap. 5.5.
37
38
Recueil Il, blz. 582. -— Discorsi
Discorsi(Poma),
possono
(Poma), blz. 4-5:
4-5 :"I
„I successi
successigrandi
grandi non possono
38 Baudoin, Recueilll,
ricevuti in iscrittura,
iscrittura, da
da questo
questosolo
soloargomentano
argomentanogli
gli
esser incogniti; e ove non siano ricevuti
uomini la loro falsita".
falsita".
3'
Recueil II,
Il, blz. 586. —
- Discorsi (Poma), blz.
'argomento del
del
blz. 6:
6: "Deve
„Deve dunque
dunque Il'argomento
39Baudoin,
Baudoin, Recueil
poema epico esser
ma l'istoria
l'istoria o0 èèdidireligione
religionetenuta
tenutafalsa
falsada
danoi,
noi,
esser tolto dall'istorie; ma
o di religione che vera crediamo, quale
quale èè oggi
oggi la
la cristiana
cristiana eefu
fu già
già Il'ebrea".
'ebrea" .

150

aan goden waarvan wij weten dat zij niet bestaan. Daarop volgt dan de beroemde passage, waarin Tasso le merveilleux chrétien voorschrijft: „Que le
Poete attribue donc tous les effects qui vont par dessus la puissance des hommes, à Dieu, aux Anges, & aux Demons, ou bien à ceux ausquels ils en ont
donné le pouuoir, tels que sont les Saincts, les Magiciens & les Fées. Ces
operations, à les considerer en elles-mesmes, passeront pour des merueilles,
ou si vous voulez pour des miracles, selon la commune facon de parler; Ioint
qu'on les tiendra pour vray-semblables, si l'on a esgard à la vertu, & à la
puissance de leur Autheur. Car cette maxime estant vniuersellement establie
parmi les Chrestiens, Que par la permission de Dieu, les Demons, & les
Magiciens peuuent faire plusieurs choses merueilleuses, & par dessus les forces
de la Nature, ceux-là sans doute qui en auront leu les exemplaires, ou qui les
scauront par ouy-dire, n'appelleront damais contraire à la bien-seance vne
chose qu' ils croiront non seulement estre adueniie, mais pouuoir aduenir tous
les iours".40
Daaruit volgt dat de dichter van een epos zijn onderwerp niet aan de heidense geschiedenis mag of kan ontlenen; met andere woorden: „que l'Argument du Poeme Epique doit estre tiré, non pas de l'Histoire des Gentils,
mais de celle des Chretiens, ou des Hebreux". 41
Tasso is er zich van bewust, dat in dit voorschrift een moeilijkheid schuilt.
In de geschiedenis van Christenen en Israëlieten komen gebeurtenissen voor
„tenement sacrées, & venerables, que l'establissement de nostre Foy estant
fondé sur elles, lon ne peut les alterer sans impieté". Daaraan moet de epicus,
die in de vrije omdichting van zijn onderwerp het alterer immers niet kan
vermijden,42 dan ook niet raken. Maar er zijn ook andere gebeurtenissen, welke
niet in die mate een gewijd karakter hebben en die daarom de nodige dichterlijke vrijheid toelaten. Voor de dichter betekent dit: „Qu'il puise donc 1'Argument de l'Epopée, dans les Histoires qui se fondent sur la vraye Religion,
sans que toutesfois on les authorise iusqu'à ce point, que de ne les pouuoir
alterer, à moms que de faillir contre la Pieté". 43
4o Baudoin, Recueil II, blz. 591-592. — Discorsi (Poma), blz. 7-8: „Attribuisca il poeta
alcune operazioni, che di gran lunga eccedono il poter de gli uomini, a Dio, a gli
angioli suoi, a' demoni o a coloro a' quali da Dio o da' demoni è concessa questa
podestà, quali sono i santi, i maghi e le fate. Queste opere, se per se stesse saranno
considerate, maravigliose parranno, anzi miracoli sono chiamati nel commune uso
di parlare. Queste medesime, se si avrà riguardo alla virtu e alla potenza di chi 1'ha
operate, verisimili saranno giudicate; perché, avendo gli uomini nostri bevuta nelle
fasce insieme co'1 latte questa opinione, ed essendo poi in Toro confermata da i
maestri della nostra santa fede (cioè che Dio e i suoi ministri e i demoni e i maghi,
permettendolo Lui, possino far cose sovra le forze della natura meravigliose), e
leggendo e sentendo ogni di ricordarne novi essempi, non parrà Toro fuori del verisimile quello che credono non solo esser possibile, ma stimano spesse fiate esser avvenuto e poter di novo molte volte avvenire".
41 Baudoin, Recueil II, blz. 594. — Discorsi (Poma), blz. 8: „che 1'argumento de l'epico
debba esser tratto da istoria non gentile, ma cristiana od ebrea".
42 Want: „il faut que le Poete se souuienne, que s'il laisse à part les fictions, il ne passera
que pour Historien". (Zie voor vindplaats en Italiaanse tekst de volgende noot).
43 Baudoin, Recueil II, blz. 595-596. — Discorsi (Poma), blz. 9: „in guisa sacre e venerabili,
ch'essendo sovr' esse fondato lo stabilimento della nostra fede, sia empietà l'alterarle
[...1 e chi nissuna cosa fingesse, chi in somma s 'obligasse a que' particolari ch'ivi
son contenuti, poeta non sarebbe, ma istorico. Tolgasi dunque 1 'argomento dell'
epopeia da istorie di vera religione, ma non di tanta auttorità che siano inalterabili".
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Cottaz44 meent dat Tasso met dit voorschrift de gehele Bijbelse historie
uitsluit, als ongeschikt voor epische behandeling. Volgens hem zijn dan
ook alle dichters van Bijbelse epen op dit punt afgeweken van de door
Tasso gestelde regel. Noch bij Bray 45 noch bij Bea1146 vindt men deze
interpretatie terug, en m.i. is zij inderdaad onjuist. Tasso doet niet meer
dan onderscheid maken tussen Bijbelverhalen, die de centrale geloofspunten betreffen en waarmee dus de dichterlijke verbeelding niet spelen
mag, en andere die niet zo heilig zijn dat dit uitgesloten moet worden geacht. Wanneer Saint-Amant in het voorwoord van de Moyse sauvé (1653),
ter verdediging van zijn Bijbels onderwerp, wijst op het verschil tussen
enerzijds geloofsfeiten en anderzijds „gewone" mededelingen in de Bijbelverhalen, en voor de laatste een vrije epische behandeling geoorloofd
acht,47 herhaalt hij de opvatting van Tasso.
Men vergelijke diens voorschrift ten aanzien van de gewijde geschiedenis met de corresponderende aanwijzing bij Vossius op blz. 146-147 hierboven. De Italiaanse dichter geeft voor wat mag en niet mag een duidelijk
criterium, dat bij de Amsterdamse geleerde ontbreekt. Toch is dit verschil m.i. minder diepgaand dan het op het eerste gezicht lijkt. Ik ben namelijk geneigd aan te nemen, dat Vossius het z6 vanzelfsprekend vond de
eigenlijke heilsgeschiedenis als tragische en epische stof buiten beschouwing te laten, dat hij het niet nodig achtte dit nog eens uitdrukkelijk te
zeggen. Zijn drievoudige regel heeft slechts betrekking op de Bijbelgedeelten, die niet door hun sacrale karakter elke uitbreiding en „opsiering"
onmogelijk maken.
Tasso is nog niet aan het einde van de beperkingen, die hij de epische
dichters bij de keuze van hun stof meent te moeten opleggen. Zij mogen hun
onderwerp 66k niet ontlenen aan een z6 recent verleden, dat de lezers de
details ervan kennen. „Car il n'y a pas de doute, que ce seroit vne tres-grande
effronterie à vn Poëte, de vouloir descrire les belles actions de l'Empereur
Charles v. tout autrement que ceux qui les auroient veuës. Cette extrauagance
passeroit sans doute pour vn effet de folie, puisque les hommes ne peuuent
souffrir qu'on les trompe, en matiere des choses qu'ils scauent d'eux-mesmes,
ou qu'ils ont apprises par la relation que leurs Ayeux leur en ont laissée". 48
Joseph Cottaz, L'influence des théories du Tasse sur l'épopée en France (Parijs 1942),
blz. 34, 53, 64.
45
R. Bray, Form. doctr. class.; zie b.v. blz. 294, 300.
46 Chandler B. Beall, La fortune du Tasse en France (Eugene, Oregon, 1942).
47 Ik citeer uit de editie van 1654 (A Leyde, Chez Jean Sambix) : „Ie diray qu'encore que
toutes les choses de la Bible soient esgalement veritables, elles ne sont pas esgalement
importantes : it y en a qui contiennent autant de Sacremens que de mots, et ou it est
bien delicat de porter la main; mais it y en a d'autres, qui n'estant que purement historiques, se peuuent manier auec plus de hardiesse, pourueu que l'on ne change rien
au principal, et que 1'euenement soit toujours le mesme".
48 Baudoin, Recueilll, blz. 599. — Discorsi (Poma), blz. 10: „peroché di troppo sfacciata
audacia parrebbe quel poeta che 1'imprese di Carlo Quinto volesse descrivere altrimenti di quello che molti, ch'oggi vivono, 1 'hanno viste e maneggiate. Non possono
soffrire gli uomini d'esser ingannati in quelle cose ch'o per se medesmi sanno, o per
certa relazione de' padri e de gli avi ne sono informati". — Toen Tasso dit ± 1565
schreef, leefden er nog ooggetuigen van de daden van Karel V; ± 1630 niet meer.
Baudoin brengt de tekst in overeenstemming met de gewijzigde situatie.
44
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Maar het onderwerp mag evenmin gekozen worden uit een al te vèr verwijderd verleden, want dan zijn de levensgewoonten en de manier van strijden,
zoals die beschreven moeten worden, de lezer zo vreemd dat hij er niet door
gepakt wordt. „Il n'en faut point de meilleure preuue que 1'Iliade, ou l'Odissée
d'Homere, de qui les Liures, bien que diuins, ne laissent pas toutesfois d'estre
soauent ennuyeux. De quoy certes l'on ne doit attribuer la cause qu'à l'Antiquité des moeurs; à quoy ne peuuent s'accomoder les Esprits de nostre temps;
qui pour estre accoustumez à la politesse d'auiourd'huy, appellent suranné
tout ce qui n'est pas de leur goust, ny de l'vsage present". 49
Ook in dit geval geldt daarom: medio tutissimus ibis. De dichter dient een
onderwerp te kiezen uit een verleden dat nèch te recent is nèch te ver-weg ligt.
Immers: „quant aux Histoires des temps, qui ne sont ny trop nouueaux, ny
trop esloignez aussi, eiles n'ont pas accoustumé, ny de nous en faire trouuer
les coustumes desagreables, ny d'oster non plus la liberté des fictions. Telles
sont les choses aduenues au temps de Charlemagne, ou du Roy Artur, ou
celles qui se passerent vn peu auparauant, ou apres". De riddertijd heeft bovendien het voordeel dat zijn zeden en gewoonten, ook in zover deze sindsdien
veranderd zijn, de lezers toch vertrouwd aandoen: „l'vsage de nos Poetes les
a rendues, & domestiques, & famillieres", 50
Daarmee heeft Tasso een brug geslagen over de kloof tussen romanzo
en epos, en het compromis voorbereid dat hij in de Gerusalemme liberata
zal trachten te realiseren!
Met de verwijzing naar de riddertijd als bron voor epische fabulae hangt
samen, dat Tasso aan de held van een epos andere eisen stelt dan Aristoteles.
De laatste maakt op dit punt geen principieel onderscheid tussen tragedie en
epos (Poetica III). Wel komt hij tot de conclusie dat de tragische held tussen
goed en kwaad in moet staan (III,5), maar over de epische laat hij zich niet
uit. Tasso doet dit wèl; volgens hem moet deze
daar komt het tenslotte op
neer
een ideale ridder zijn. Dat betekent een nieuw en essentieel verschil
tussen de beide genres: „encore que l'on appelle esgalement illustres l'action
du Tragique, & celle de l'Epique, la nature ne laisse pas d'en estre diuerse.
L'Illustre du Tragique, consiste en l'inesperé changement de la Fortune, & en
la grandeur des euenements, qui sont dignes d'horreur, & de compassion. Mais
quant à l'Illustre de l'Heroïque, il est fondé sur les plus hautes vertus de la
guerre, & sur des effets de Courtoisie, de Pieté, de Religion, & de Generosité;
Toutes lesquelles actions, qui sont propres à l'Epopée, ne conuiennent en

49 Baudoin, Recueil II, blz. 598. — Discorsi (Poma), blz. 9-10: „1'esperienza si prende da i
libri d 'Omero, il quali. come che divinissimi siano, paiono nondimeno rincrescevoli.
E di ciè in buona parte è cagione questa antichità de' costumi, che da coloro c'hanno
avezzo il gusto alla gentilezza e al decoro de' moderni secoli, è come cosa vieta e
rancida schivata e avuta a noia".
5 ° Baudoin, Recueil II, blz. 599-600. — Discorsi (Poma), blz. 10: „Ma 1'istorie de' tempi
né molto moderni né molto remoti non recano seco la spiacevolezza de' costumi, né
della licenza di fingere ci privano. Tali sono i tempi di Carlo Magno e d'Artu e quelli
ch'o di poco successero o di poco precedettero; [. . . .] 1'uso de' nostri poeti ce gli
ha fatti domestici e familiari molto".
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aucune sorte à la Tragedie". 51 Dat wordt nog wat nader uitgewerkt. In tegenstelling tot de tragedie „l'Epique veut que ceux qu'il introduit soient doiiez de
toutes les plus hautes vertus, que l'on appelle Heroïques, a cause qu'elles
appartiennent à des Heros. [ ... ] Que si quelquesfois le Tragique & l'Epique
prennent vne mesme personne pour le sujet de leur Poëme, il n'y pas de doute
qu'alors ils la considerent diuersement. Par exemple, en la personne d'Hercule
& de Thesée, l'Epique considere la valeur, & l'excellence des armes, au lieu que
le Tragique se les represente comme coupables, & tombez dans le mal-heur par
leur propre faute". 52
Er is geen twijfel mogelijk, of Tasso heeft de helden van Ariosto voor
ogen gehad. En hij zal zijn opvatting met des te meer vrijmoedigheid hebben geponeerd, omdat hij zich gesteund wist door de autoriteit van de
vermaarde theoreticus Antonio Minturno, die in zijn L'Arte Poetica
(1563) de ridder-materie als epische stof had aanvaard, al verwierp hij de
romanti vanwege hun losse compositie zonder eenheid van handeling. 53
Nog vóór Tasso
althans vóór de publikatie van diens Discorsi dell'
Arte Poetica
had reeds Ronsard in de Préface de la Franciade (1572)
vastgesteld dat een epos „tout guerrier" moet zijn. 54 Ook bij hem moet dit
ongetwijfeld worden toegeschreven aan de invloed die de Orlando furioso
op hem had uitgeoefend; 55 en wellicht heeft ook bij hem bovendien de
uitspraak van Minturno een rol gespeeld.
Daarmee heb ik de essentiële „nieuwe regels" van Tasso
zoveel mogelijk
in zijn eigen woorden
genoegzaam weergegeven om het mogelijk te maken
in de volgende paragraaf hun invloed op „La formation de la doctrine classique
en France" na te gaan. Op de waarschuwing, die de dichter aan het einde van
zijn Discorso primo nog laat volgen ten aanzien van een te grote lengte van
het epos, behoef ik hier niet in te gaan; zij maakt deel uit van de algemene
Aristotelisch-Humanistische traditie. 56
§ 4.

DE „DOCTRINE CLASSIQUE" OVER HET EPOS

Aan het begin van zijn standaardwerk over La formation de la doctrine
51 Baudoin, Recueil II, blz. 605-606. — Discorsi(Poma), blz. 12: „Onde se si dice parimente
illustre 1'azione del tragico e quella dell' epico, questo illustre è in Toro di diversa
natura: 1 'illustre del tragico consiste vell' inespettata e subita mutazion di fortuna, e
nella grandezza de gli avvenimenti che portino seco orrore e misericordia ; ma 1'illustre
dell' eroico è fondato sovra 1'impresse d'una eccelsa virtu bellica, sovra i fatti di cortesia, di generosità, di pietà, di religione; le quali azioni, proprie dell' epopeia, per
niuna guisa convengono alla tragedia".
52 Baudoin, Recueil II, blz. 606-607. — Discorsi (Poma), blz. 12: „L'epico all' incontra
vuole nelle persone il sommo delle virtu, le quali eroiche dalla virtu eroica sono nominate. [. . . .] E se pur talora dal tragico e da 1'epico si prende per soggetto de' lor
poemi la persona medesima, è da Toro diversamente e con varli rispetti considerata.
Considera 1'epico in Ercole e in Teseo il valore e l'eccellenza dell' armi; gli riguarda
il tragico come rei di qualche colpa, e percià caduti in infelicità".
53 Zie boven, blz. 66.
54 Oeuvres complètes de P. de Ronsard, ed. Paul Laumonier (Parijs 1914-1919), deel vII,
blz. 67.
s5 Zie boven, blz. 84.
56 Zie boven, blz. 148, laatste alinea van § 2.
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plutót que le vrai est assigné pour partage à la poèsie épique ou dramatique,
c'est que cet art ayant pour fin le plaisir utile, it y conduit bien plus facilement les hommes par le vraisemblable qui ne trouve point de résistance en
eux, que par le vrai qui pourrait être si éírange et si incroyable qu'ils refuseraient de s'en laisser persuader et de suivre leur guide sur sa seule foi". 67
Het wonderbaarlijke
Deze zware nadruk op de waarschijnlijkheid liet zich maar moeilijk verzoenen met een andere eis die aan het epos gesteld werd, namelijk dat het
wonderbaarlijke daarin niet mocht ontbreken. De Renaissancistische theorie
is op dit punt eenstemmig; Scudéry maakt zich slechts haar tolk, wanneer hij
in het voorbericht bij zijn epos Alaric (1654) verklaart: „Le merveilleux et le
vraisemblable sont 1'áme du sujet épique". 68 Ook Tasso was zich bewust geweest van de moeilijkheid die deze combinatie opleverde,ó 9 maar hij had gemeend ze door de verchristelijking van het wonderbaarlijke afdoende op te
lossen: God is almachtig en dus kan niets van wat Hij doet of toelaat als onwaarschijnlijk worden beschouwd. Voor de meer rationeel ingestelde Fransen
lag het probleem echter minder eenvoudig. Zij gaan daarom onderscheid maken tussen de waarschijnlijkheid van het gewone en de waarschijnlijkheid van
het uitzonderlijke (het ingrijpen van bovennatuurlijke krachten, het wonder).
In héél bijzondere omstandigheden behoeft het uitzonderlijke niet als onwaarschijnlijk aan te doen: dan kan het aannemelijk zijn dat God intervenieert of
een wonder plaats vindt. Het spreekt vanzelf, dat deze spitsvondige onderscheiding voor de poëtische praktijk te weinig houvast bood om bruikbaar te zijn.
Wat is het criterium voor „héél bijzondere omstandigheden", en wat moet
men doen in gevallen die daaraan niet beantwoorden? De epici zien zich dan
ook genoodzaakt in hun dichterlijk werk de bewuste „regel" naar de éne of
naar de andere kant te forceren om er niet mee vast te lopen. Uiteraard trachten zij achteraf in hun pré f aces te rechtvaardigen wat zij gedaan hebben. Vandaar dat Bray „parmi nos théoriciens deux partis, ou plutót deux tendances"
kan signaleren: „ceux qui répugnent à quitter la vraisemblance ordinaire, ceux
qui au contraire poussent le merveilleux jusqu' aux limites de la vraisemblance
extraordinaire". 70
Tot de eerste groep behoort Chapelain, die trachtte 66k het wonderbaarlijke
zoveel mogelijk binnen de waarschijnlijkheidsgrenzen van het „gewone" te
brengen. In de Préface van zijn epos La Pucelle (1656) verklaart hij met nadruk: „J'eus un soin pa rt iculier de le [ = mon plan] conduire de telle sorte
que tout ce que j'y fais faire par la puissance divine, s'y puisse croire fait par
la seule force humaine, élevée au plus haut point ou la nature est capable de
monter". 71 Daarmee verliest het wonderbaarlijke zijn eigenlijke karakter en
wordt tot niet veel meer dan een stijlfiguur.
De meerderheid van de epici koos echter een tegenovergestelde weg: die van
6 7 Geciteerd bij Bray, Form. doctr. class., blz. 207.
6 8 Geciteerd bij Bray, blz. 232.
89 Baudoin, Recueil II, blz. 588-589: „Le Merueilleux, & le Vray semblable sont asseurement deux natures si fort differentes, qu'il s'en faut bien peu qu'elles ne se contrarient".
— Discorsi (Poma), blz. 6-7: „queste due nature, il meraviglioso e '1 verisimile, e in
guisa diverse the sono quasi contrarie fra Toro".
70 R. Bray, Form. doctr. class., blz. 233-234.
71 Geciteerd by Bray, blz. 234.
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de Gerusalemme liberata, waarin het
verchristelijkte!
wonderbaarlijke
nauwelijks nog grenzen kent. Evenals Tasso beriepen zij zich daarbij op de
Almacht van God, ten opzichte waarvan niets onwaarschijnlijk mag heten.
Alleen werd de betekenis van de magie door hen aanzienlijk gereduceerd. Het
onbeperkte naieve geloof van Tasso aan tovenaars en toveressen werd door
zijn rationeler ingestelde adepten niet gedeeld. Zonder de magie helemaal te
verwerpen of te vermijden, gaven zij toch de voorkeur aan een rechtstreeks
ingrijpen van God als „waarschijnlijker". Aan de Goddelijke Almacht viel
immers niet te twijfelen, aan het bestaan van magiërs
vooral op grote schaal
- daarentegen wèl. En zo wordt bij hen „le merveilleux chrétien" gaandeweg steeds theo-centrischer, totdat de kritiek van Boileau aan dit al te frequent
en vrijmoedig hanteren van Gods interventie een halt toeroept. 72
De tijdsduur

In het vijfde caput van zijn Poetica had Aristoteles opgemerkt dat het epos
- in tegenstelling tot de tragedie
niet gebonden is aan een bepaalde tijdsduur; het is áóptóToS Tw xpóvw Op dit punt hebben de Renaissancisten zich
echter niet aan hem gehouden. In zijn L'Arte poetica van 1563 beperkt Minturno de tijdsduur tot één jaar, „sans doute par analogie avec le jour de la
tragédie, et peut-être parce que les épopées anciennes ne dépassent guère ce
terme". 73 In Italië wordt hij daarover fel aangevallen, maar in Frankrijk neemt
reeds Ronsard zijn regel over: „Le Poëme Heroïque, qui est tout guerrier,
comprend seulement les actions d'vne année entière". 74 En in de 17de eeuw
wordt dit praktisch algemeen aanvaard; ook Vossius vermeldt de restrictie, al
laat hij de dichters daarbij enige speling. 75
De „doctrine classique" is geneigd de regel nog wat strenger te maken.
Zoals voor de tragedie verdedigd werd dat de tijdsduur van vier-en-twintig tot
twaalf uren diende te worden beperkt, omdat de nacht als slaaptijd voor de
handeling geen betekenis had zo wil le père René le Bossu, in zijn Traité
du poëme épique van 1675, voor het epos de tijdsduur teruggebracht zien van
één jaar naar zes maanden, omdat in de winter geen belangrijke krijgsverrichtingen kunnen plaats vinden.
Uit het feit, dat Le Bossu dit voorschrift kon poneren, blijkt dat de „doctrine classique" de opvatting van Ronsard en Tasso had aanvaard dat het
epos „tout guerrier" behoort te zijn. 76
Nu ik hier de Traité du poëme épique van Le Bossu voor het eerst
heb genoemd, wil ik erop wijzen, dat dit geschrift voor de Nederlandse
epiek uit de 18de eeuw niet zonder betekenis is geweest. Le Bossu's
Traité was namelijk de laatste uitvoerige verhandeling over het epos die
de „doctrine classique" heeft opgeleverd. De belangstelling ervoor bleef
ook gedurende de „Querelle des Anciens et des Modernes" bestaan, zodat
er verschillende herdrukken verschenen. De zesde editie zag in 1714 het
licht in Den Haag. Het is dus niet zo vreemd, dat Nederlandse epici en
theoretici uit de 18de eeuw meer dan eens het werk blijken te kennen en
ernaar verwijzen.
2 Zie boven, blz. 91.
R. Bray, Form. doctr. class., blz. 286.
"Preface de la Franciade 1587 (Ronsard-Laumonier VII, 79).
7 b Zie boven, blz. 148.
76 Zie boven, blz. 153-154.
73
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Nog veel verder dan Le Bossu was in 1653 Saint-Amant gegaan met de beperking van de epische tijdsduur. Bij hem ging het echter niet om een algemene
regel, maar om een persoonlijk huzarenstukje. Hij stelde zich ten doel zijn epos
de Moyse sauvé
binnen de strengste tijdslimiet te houden die voor de
tragedie gold: één periode van daglicht. In de Pré f ace kondigt hij aan: „je
renferme mon sujet non seulement dans les vingt et quatre heures, comme le
Poëme dramatique est obligé de faire, mais presqu' en la moitié de ce tempslà". En vol trots voegt hij daaraan toe: „C'est plus qu' Aristote mesme, qu'
Horace, que Scaliger, que Castelvetre, que Picolomini, et tous les autres
Modernes n'en auroyent demandé". 77 Saint-Amant realiseert deze opzet door
alles wat buiten de bewuste tijdsduur valt
en dat geldt voor het merendeel
van de gebeurtenissen
te laten vertellen voor zover het in het verleden ligt,
en als profetische droom op te nemen voor zover het de toekomst betreft.
Zodoende wordt het hem zelfs mogelijk, in zijn epos 66k nog de eenheid van
plaats te handhaven! Meer dan een curieus exces is deze voor een epos volstrekt zinloze overdrijving niet, maar dat zij zich kon voordoen, is toch wel
typerend voor de geestelijke sfeer waarin de „doctrine classique" tot ontwikkeling kwam.
De held

Tasso had
daarin afwijkend van Aristoteles
aan epische helden de
eis gesteld „doiiez de toutes les plus hautes vertus" te zijn; daarin moesten
zij zich onderscheiden van de hoofdfiguren uit de tragedie die warden voorgesteld als „tombez dans le mal-heur par leur propre faute". 78 In het algemeen
sluit de „doctrine classique" zich daarbij aan. Bray vat de desbetreffende regel
kernachtig samen in de uitspraak: „Le héros tragique doit avoir une faiblesse,
c'est justement ce qui souillerait un héros épique", 79
Overigens bleef deze regel niet helemaal onaangetast. Le Bossu
dezelfde
die de tijdsduur van het epos tot zes maanden wilde terugbrengen
is van
mening dat de epische held wel degelijk ook slecht kan zijn. Hij beroept zich
daarbij op het voorbeeld van de Ilias, waarin volgens hem Achilles onmogelijk
als een deugdheld kan worden beschouwd. Hij is opvliegend, haatdragend,
koppig; zijn ondeugden kosten het Griekse leger talloze doden en brengen het
aan de rand van de ondergang. Ook met zulk een verwerpelijke held kan het
epos echter aan zijn moreel-opvoedende taak blijven voldoen; het wil immers
niet alleen aansporen tot deugd, maar ook afschrikken van het kwaad. 80
Sayce merkt naar aanleiding hiervan op: "it is doubtful whether the
theory had much influence". Inderdaad komen verwerpelijke epische helden nauwelijks voor. Maar de Nederlandse letterkunde levert er een
frappant voorbeeld van in Judas de Verrader (1714) van Joan de Haes.
Ook diens tweede Bijbelse epos is gewijd aan een figuur die zeker geen
ideale held mag heten: Jonas de Boetgezant (1723). In dat laatste geval
gaat het echter meer om de boetprediking dan om de boetprediker, en
hetzelfde geldt voor Jona de Profeet van Laurens Steversloot (1730). De
twee laatstgenoemde werken zijn in dit verband daarom minder overtuigend dan de Judas, al geven ook zij blijk van betrekkelijke onverschillig" Ik citeer naar de Leidse editie van 1654.
7 8 Zie boven, blz. 154.
79 R. Bray, Form. doctr. class., blz. 340.
80 R. A. Sayce, The French biblical epic, blz. 18-19.
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In het kader van deze paragraaf is uiteraard slechts de laatstgenoemde groep
voor ons van betekenis. Voor welke moeilijkheden zagen de daartoe behorende dichters zich geplaatst bij hun pogingen om de epische eisen van de „doctrine classique" toe te passen bij behandeling van een Bijbels onderwerp?
Enkele van die moeilijkheden zijn hierboven in ander verband al even ter
sprake gekomen. Zo het feit, dat bepaalde Bijbelgedeelten te zeer als dragers
van de Heilsgeschiedenis moesten worden beschouwd om een vrije omdichting
ervan toelaatbaar te maken. Wij hebben gezien dat dit punt reeds bij Tasso
aan de orde komt en dat deze de centrale geloofspunten uitsloot van behandeling in een epos. 84 Maar daarmee was de moeilijkheid slechts in theorie opgelost. Want wààr lag precies de grens tussen wat dogmatisch te heilig was voor
epische bewerking en wat niet? En die grens werd nog vager, als men óók rekening meende te moeten houden met de prototypische betekenis die aan een
groot aantal Oud-Testamentische figuren werd toegekend als voorafschaduwingen van Christus; dan ging immers het een in het ander over? Het is dan ook
begrijpelijk dat sommige auteurs tot de conclusie kwamen niet beter te kunnen
doen dan àlle Bijbelse onderwerpen voor het epos taboe te verklaren; 85 maar
dit standpunt vond in het algemeen geen ingang.
Nog een tweede moeilijkheid hebben wij hierboven al leren kennen. Bij
de verwerking van historische gebeurtenissen moest de epische dichter de
waarschijnlijkheid laten praevaleren boven de waarheid. Zoals wij hebben gezien, kon men het niet eens worden over de vraag, of dit óók gold ten aanzien
van feiten die de Bijbel vermeldde. 86
Maar er waren méér problemen! De „doctrine classique" ging ervan uit,
dat het epos over oorlogsdaden en oorlogshelden moest handelen. 87 De meeste
Bijbelse verhalen, die voor epische verwerking in aanmerking kwamen, hadden
echter niet of nauwelijks met krijgsverrichtingen te maken. Men denke slechts
aan Abraham, aan Jozef, aan Mozes, aan de profeten, aan Ruth en Esther.
Mocht een dichtwerk, waarin de oorlog niet centraal stond, desondanks aanspraak maken op de naam epos?
Bij Bijbelse onderwerpen die wèl „tout guerrier" waren
zoals b.v. die met
Jozua, Simson of David als hoofdfiguur
verschoof de moeilijkheid van de
handeling naar de held. Naar de opvatting, die de „doctrine classique" van
Tasso overgenomen had, diende deze immers een ideale persoonlijkheid te
zijn. 88 Maar de Oud-Testamentische oorlogshelden worden in de Bijbel nooit
als zodanig voorgesteld! Hun misstappen en tekortkomingen worden daar
evenzeer vermeld als hun grote daden, en de dichter van een epos over hen
moest er rekening mee houden dat zijn lezers de Bijbel te goed kenden om
van die misstappen niet volledig op de hoogte te zijn. Daarom kon hij aan
b.v. Simson of David, ook als zijn tabula zich tot een van hun heldendaden be-

perkte, onmogelijk de morele integriteit toedichten die hen als epische held
8 4 Zie boven, blz. 151-152.
85 Zo schrijft Scudéry in de Préface van zijn epos Alaric ou Rome vaincue (1654) : „Il faut
donc que 1'Argument du Poëme Epique soit pris de i'Histoire Chrétienne, mais non
pas de l'Histoire Sainte" (geciteerd bij Sayce, The French biblical epic, blz. 17, noot 4).
8 8 Zie boven, blz. 156.
87 Zie boven, blz. 158. — Ook op dit punt had Le Bossu een afwijkende mening. Volgens
hem bleek uit de Odyssee, dat het epos niet aan oorlogshandelingen gebonden is.
Vgl. R. A. Sayce, The French biblical epic, blz. 19; zie ook hierboven, blz. 50-51.
88 Zie boven, blz. 159-160: De held.
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in Tassoniaanse zin aanvaardbaar zou hebben gemaakt. Elke poging daartoe
zou slechts hebben geleid tot wat door de „doctrine classique" als de meest
onvergeeflijke van alle fouten werd beschouwd: ongeloofwaardigheid. 89 Maar
mocht een dichtwerk, waarin de held niet vrij was van elke blaam, desondanks
aanspraak maken op de naam epos?
Daar komt nog bij, dat de epische dichter bij de verwerking van Bijbelstof
niet de onbeperkte vrijheid tot veranderen, aanvullen en uitbreiden genoot, die
in andere gevallen gold en voor een goed epos onmisbaar werd geacht. Men
denke slechts aan de desbetreffende regel van Vossius. 99 Ook als men die met
de grootst mogelijke vrijmoedigheid interpreteerde zoals b.v. Saint-Amant
deed —, blééf er toch ergens een grens die de dichterlijke bewegingsvrijheid
beperkte of althans bedreigde.
Er was dus alle reden om het literaire Bijbelse epos, ondanks alle pogingen
om daarin de regels toe te passen, toch niet zonder meer op één lijn te stellen
met het niet-Bijbelse, maar het te beschouwen als een aparte soort waarvoor tot
op zekere hoogte andere regels golden. Hoewel dit niet officieel door de theoretici werd uitgesproken, kan men zich toch moeilijk aan de indruk onttrekken
dat in de praktijk die onderscheiding ook inderdáád werd gemaakt. Een sterk
argument daarvoor is, dat de literair-georiënteerde Bijbelse epici voor hun
werk de term „poème héroïque" zorgvuldig blijken te vermijden. Zodoende
geven zij duidelijk te kennen zich ervan bewust te zijn dat hun dichtstuk, hoeveel het in allerlei opzichten met het eigenlijke heldendicht gemeen moge hebben, uiteindelijk toch buiten het genre valt. Zij zoeken dan ook naar andere
genre-aanduidingen, die overigens geen van alle bevredigend genoeg zijn uitgevallen om burgerrecht te verkrijgen. Zo noemt Saint-Amant zijn Moyse sauvé
een „idyle heroïque"; Marie de Pech duidt haar Judith (1660) aan als „poeme
saint"; Coras betitelt zijn vier Bijbelse epen
Jonas (1663), Samson (1665),
Iosué (1665) en David (1665)
als „poëmes sacrés"; Desmarets noemt zijn
Esther enkel „poëme". 91 Het verschijnsel is te algemeen om toevallig te kunnen
zijn.
Het opmerkelijke feit doet zich voor, dat in diezelfde jaren ook Vondel
zijn Joannes de Boetgezant (1662) géén heldendicht noemt en op het
titelblad slechts vermeldt: „Begrepen in zes boecken". Is hier sprake van
samenhang of van coïncidentie? Dat is een vraag, waarop wij te zijner
tijd een antwoord zullen moeten trachten te vinden. Het gaat daarbij
trouwens om een punt, waarvan de betekenis zich niet tot Vondel beperkt.
In de 18de eeuw blijkt hier te lande het vermijden van de genre-naam tot
regel geworden te zijn, niet alleen op de titelbladen van Bijbelse, maar
óók op die van niet-gewijde epen!
De allegorie

De opvoedende taak, die de „doctrine classique" aan de literatuur
en
met name aan epos en tragedie
stelde, nodigde als het ware uit tot allegorisering en allegorische interpretatie. Terecht merkt Bray in dit verband op:
„Si l'on pousse à l'extrême ce souci de la morale dans l'oeuvre d'art, on
89 Zie boven, blz. 156-157: De waarschijnlijkheid.
90 Zie boven, blz. 146-147.
91 Al deze genre- aanduidingen zijn ontleend aan: R. A. Sayce, The French biblical epic,
blz. 81, 112, 117, 122.
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arrive à ne voir dans les personnages que des vertus ou des vices, dont la
lutte est une lecon vivante, et l'on tombe dans la poésie allégorique". 92
Een typisch voorbeeld van de interpretatie van epische figuren als gepersonifieerde deugden of ondeugden vindt men bij Chapelain, als deze
opmerkt: „Je ne considère pas plus Enée pieux et Achille colère [ ...
que la piété avec sa suite et la colère avec ses effets pour m'en faire
pleinement connaitre la nature". En dat voert hem tot de conclusie:
„L'allégorie donc, de la commune opinion des bons esprits, fait partie
de l'idée du poème ...". 93
De moraliserende allegorie kan zich in het epos op verschillende manieren
voordoen. De minst nadrukkelijke vorm is, dat de fabula uitgebeeld wordt als
illustratie van een universele waarheid ààn en door het bijzondere geval, zonder dat in de uitwerking verder naar symboliek wordt gestreefd. Voor een
dergelijk epos is het woord allegorisch in zijn huidige betekenis eigenlijk te
zwaar; ik zou het dan ook willen vervangen door exemplarisch. Het is in deze
exemplarische zin, dat Chapelain de Ilias en de Aeneis heeft gelezen. Uit dit
voorbeeld blijkt tevens, hoe moeilijk het is te onderscheiden tussen epen die
inderdaad exemplarisch bedèèld zijn
wat de Ilias en de Aeneis zeker nièt
en die welke achteraf als zodanig worden geïnterpreteerd. Intussen
waren
mogen wij aannemen dat bij epici van de 17de en 18de eeuw, voor wie in
serieuse poëzie het utile onscheidbaar met het dulce verbonden was, het exemplarische karakter van hun werk in het algemeen deel uitmaakte van de opzet.
al dan niet als exemEen tweede mogelijkheid is, dat de dichter in zijn
epos gebruik maakt van de kansen, die zich onder het
plarisch bedoelde
schrijven aan hem voordoen, om van bepaalde passages of episoden duidelijk
herkenbare allegorieën te maken. Kenmerkend voor dit soort allegorieën is
hun incidentele karakter; zij gelden alleen voor de passage waarin zij voorkomen en kunnen niet worden betrokken bij de rest van het epos. De term episodic allegories is er een alleszins aanvaardbare benaming voor. 94
En tenslotte kan de allegorie ook het gehèle epos omvatten, waarbij dan
voor episoden, die min of meer buiten de hoofdhandeling staan en zich
moeilijk bij de allegorische duiding daarvan laten betrekken, gebruik wordt
gemaakt (of kan worden gemaakt) van episodic allegory. Hiervoor is Tasso het

grote voorbeeld geweest. Bij de eerste door hem geautoriseerde uitgave van de
Gerusalemme liberata
die van Bonnà in 1581 had hij namelijk aan zijn
epos een Allegoria del Poema toegevoegd, waarin zowel de hoofdhandeling
als de voornaamste episoden in Christelijk-moraliserende zin worden geduid.
Onder het leger der Christenen moet de mèns worden verstaan. De tweeledigheid van mens als ziel èn lichaam vindt men in dat leger terug: de vorsten en
edelen zijn er de ziel van, terwijl de gewone soldaten het lichaam vormen dat
aan de ziel ondergeschikt is. De vrijwel onneembare vesting Jeruzalem stelt „la
felicità civile" voor, waarnaar de Christelijke mens met alle krachten streeft,
92 R. Bray, Form. doctr. class., blz. 82. — Overigens sluit de „doctrine classique" daarmee
aan bij het Aristotelische voorschrift, dat het de dichter steeds te doen moet zijn om
het universele aspect van de gebeurtenissen die hij uitbeeldt. Zie boven, blz. 144.
" Geciteerd bij Sayce, The French biblical epic, blz. 9-10. Het eerste citaat ook bij Bray,
Form. doctr. class., blz. 213.
94 De term is afkomstig van Archimède Marni, in zijn studie Allegory in the French Heroic
Poem of the seventeenth century (Princeton 1936).
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zoals het leger alles op alles zet om de stad te veroveren. Godfried is het Verstand, de hoogste „potenza" van de ziel; als zodanig heeft hij gezag over de
lagere ziele-krachten, die worden gerepresenteerd door Reinoud, Tancredi
en de andere onderbevelhebbers. De vijandelijke legers en de occasionele nederlagen moeten begrepen worden als de tegenstanders en de tegenslagen,
waarmee de Christen in zijn streven naar het hoogste goed onherroepelijk te
maken krijgt. En zo gaat het door, tot het moment dat Godfried in het veroverde Jeruzalem neerknielt op het graf van Christus „pour nous apprendre à
tous en general qu'à chaque fois que l'Entendement 95 se trouue lassé du tracas
& des affaires du monde, il doit à la fin mettre son repos en l'Oraison, & en
la Contemplation des biens de l'autre vie qui est immortelle & qu'on peut
nommer le comble des felicitez perdurables", 98
Er bestaat verschil van mening over de vraag, of Tasso's allegorie als
een wezenlijk bestanddeel van zijn epos moet worden beschouwd, dan
wel als een bedenksel achteraf om zich veilig te stellen voor eventuele
bezwaren van de Inquisitie tegen zijn werk. De eerste opvatting wint
echter steeds meer veld. Uit een brief van Tasso van 15 juni 1576 blijkt
"that almost half of the Gerusalemme liberata was given an allegorical
meaning when it was first composed". 97 Bovendien was aan het einde
van de 16de eeuw een allegorische interpretatie van de epen uit de Oudheid nog alleszins gebruikelijk, zodat Tasso's allegoriseren verklaard kan
worden als onderdeel van zijn imitatio.
Hoe dit ook zij, het is het voorbeeld van Tasso geweest, waardoor vele
Franse epici uit de 17de eeuw de allegorische interpreteerbaarheid van hun
werk als een essentiële eis gingen beschouwen. Daaraan kan na de studie
van Marni98 niet meer getwijfeld worden. Telkens weer blijkt de allegorie
terug te brengen tot het grondpatroon van die bij Tasso: het streven van de

mens (de ziel) naar een moeilijk bereikbaar doel, enerzijds gesteund en anderzijds gehinderd door allerlei krachten in en buiten hem. Marni geeft daarvan
een reeks onweerlegbare voorbeelden. 99 En daarbij beperkt hij zich dan nog
m.i. ten onrechte tot de auteurs die in hun Préfaces uitdrukkelijk verklaren in hun epos een allegorische zin te hebben gelegd. Ik zie niet in, waarom het niet geoorloofd zou zijn ook epen, die een dergelijke mededeling missen, op een eventuele allegorische zin te toetsen, ook al zal het hl dan niet
voorkomen ervan niet altijd met volkomen zekerheid kunnen worden vastgesteld. In ieder geval zou dan veel duidelijker uitkomen, hoe algemeen bij de
epici de tendens tot allegoriseren was. Marni zelf levert daarvoor meermalen
9 5 Entendement: begrip, verstand.

Aldus het slot in de vertaling van Jean Baudoin. In de eerste uitgave van diens La
Iervsalem de Torquato Tasso (1626) komt de Allegorie du Poëme niet voor ; deze werd
eerst toegevoegd in de tweede druk van 1632 en bleef in de latere edities gehandhaafd.
Ik citeer naar de druk van 1648, blz. 42. — De Italiaanse tekst luidt, in de Gerusalemmeuitgave van 1585 te Ferrara, als volgt : „per dimonstrarci, che 1'intelletto affaticato
nelle attioni ciuili, deue finalmente riporsarsi nelle orationi, & nelle contemplationi
de' beni del' altra uita beatissima, & immortale" (fol. [Bb 7] r °).
97 A. Marni, Allegory in the French Heroic Poem, blz. 30.
98 Zie voor de volledige titel : hierboven, noot 94 op blz. 163.
99 O.a. Saint-Amant's Moyse sauvé (1653), Scudéry's Alaric (1654), Chapelain's La Pucelle
(1656), Coras' Jonas (1663) en Josué (1665).
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het indirecte bewijs. Zo b.v. als hij over Courtin's Charlemagne ou le rétablisRomain (1666) opmerkt: "In fact, one could take the
whole poem in a figurative sense, but we have no positive proof that the
author so regarded his epic". 100 Hij bedoelt daarmee dat Courtin nergens zègt
aan zijn epos een allegorische zin te hebben gegeven; maar mag het resultaat
van een zorgvuldige analyse
vooral ook gezien de algemene tendens tot
allegoriseren
dan niet als "positive proof" worden beschouwd?

sement de l'Empire

Met het oog op het Bijbelse epos in de Nederlanden is het van betekenis,
dat Marni epen over Oud-Testamentische figuren of gebeurtenissen als
allegorisch beschouwt, wanneer daarin "some accepted Biblical exposition" wordt uitgewerkt of nadruk wordt gelegd op de „held" als praefiguratie van Christus. 101 In het Bijbelse epos behèèft de allegorie dus
geen eigen vinding van de dichter te zijn, al is dit b.v. in Saint-Amant's
Moyse sauvé en Desmarets' Marie-Madeleine (1669) wèl het geval.
Het spreekt vanzelf dat ook in de theorie van de „doctrine classique" de
allegorie een belangrijke plaats inneemt: die theorie werd immers goeddeels
door de dichters zelf in de Pré f aces van hun epen geformuleerd en vastgelegd. 102 Maar ook de schrijvers van afzonderlijke verhandelingen blijken het
daarmee volkomen eens te zijn. Bray citeert Colletet, die in zijn Traité de la
poésie morale et sentencieuse (1658) opmerkt: „l'allégorie doit régner partout
dans le poème épique", en wijst erop dat met name in de Traité du poème
épique (1675) van Le Bossu
alweer hij!
de bewuste theorie tot volle
ontplooiing is gekomen. 103 Bij deze hekkesluiter van de „doctrine classique"
praevaleert de allegorie boven alle andere eisen die aan het epos dienen te
worden gesteld. Sayce vat de ontwikkeling van Chapelain's opvatting over de
allegorie 104 tot die van Le Bossu kernachtig als volgt samen: "Chapelain only
says that allegory is an essential part of the structure. Le Bossu takes up the
idea and makes it the keystone to which all is subordinate. Without it a poem,
though it may be in externals exactly similar to Homer or Virgil, cannot be
an epic". 105
§ 5.

NEDERLANDSE STEM MEN OVER HET

EPOS 106

In deze paragraaf wil ik trachten, aan de hand van een aantal representatieve uitspraken een globaal beeld te geven van de Nederlandse opvattingen
omtrent het epos. Daarbij beperk ik mij tot beschouwingen en verhandelingen
die apart verschenen zijn. De uiteenzettingen, die verschillende dichters in een
Aen den Leser aan hun epos doen voorafgaan, laat ik hier dus buiten bespreking. Deze „préfaces" zijn immers voornamelijk bedoeld als oratio pro
domo voor de wijze, waarop de auteurs gemeend hebben hun epische taak te
moeten opvatten, en kunnen daarom beter aan de orde komen in samenhang
100 A. Marni, Allegory in the French Heroic Poem, blz. 180.

101 Ibidem, blz. 179 en 183.
10 2 Zie boven, blz. 155.
10 8 R. Bray, Form. doctr. class., blz. 83.
104 Zie boven, blz. 163.

10 5 R. A. Sayce, The French biblical epic, blz. 10.
Voor deze paragraaf ben ik veel dank verschuldigd aan Dr. W. van den Berg te Rhenen,
die mij op verschillende van de hier besproken teksten attent heeft gemaakt.
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met het dichtwerk waarop zij betrekking hebben. In de Nederlandse situatie
bestaat daartegen trouwens geen enkel bezwaar. Deze preliminaire uiteenzettingen vormen immers
anders dan bij die van de Franse epici uit de 17de
in geen enkel opzicht een bijdrage tot de vorming
eeuw vaak het geval was
of uitwerking van een epische theorie. Als de Nederlanders zich in de 18de
eeuw serieus met het epos gaan bezighouden, is die theorie in de „doctrine
classique" al vastgelegd. De epische dichters kunnen derhalve volstaan met
enerzijds de aandacht te vestigen op de zorg waarmee zij zich aan de regels —
voor zover zij die kennen
gehouden hebben, en anderzijds hun afwijkingen
voor zover zij zich daarvan bewust zijn
zo overtuigend mogelijk te
rechtvaardigen.
Trouwens, ook bij de „afzonderlijke" beschouwingen, waarover deze paragraaf handelt, moeten wij steeds voor ogen houden dat er wordt uitgegaan
van een bestaande theorie. Op één enkele
meer merkwaardige dan belangrijke
uitzondering na, beginnen de door mij besproken „stemmen" eerst op
te klinken in de tweede helft van de 18de eeuw. Dat is een tijd van veel bezinning, veel kritiek en veel onzekerheid. Ook de theorie betreffende het epos
ontkomt niet aan de gevolgen daarvan. Bepaalde opvattingen en voorschriften van de „doctrine classique" worden gerelativeerd, gemodificeerd, aangepast aan de inzichten of de epische praktijk v an de eigen tijd. Eénmaal zijn
wij er zelfs getuige van, dat zij definitief wordt afgewezen: bij Kinker! Maar
dat is een brillante uitzondering, die slechts bevestigt dat het tegendeel regel is.
In het algemeen komt men niet tot iets wezenlijk anders; men blijft discussiëren
op de oude grondslagen. Aan de ene kant zien wij de epische theorie van het
Klassicisme wel geleidelijk afbrokkelen en aan autoriteit inboeten, maar aan
de andere kant treft het ons, dat op de fundamentele punten haar invloed zich
nog tot ver in de 19de eeuw doet gelden.
Antonides van der Goes

De oudste Nederlands-talige uiteenzetting over het epos, die mij bekend
is, dateert van omstreeks 1670 en werd geschreven door Antonides van der
Goes. Zij maakt deel uit van het eerste theoretische geschrift, dat de leden van
het Kunstgenootschap Nil volentibus arduum (opgericht in 1669) hebben samengesteld. Hoewel het in 1671 persklaar was, bleef om onduidelijke redenen
publikatie toen echter achterwege. Eerst in 1765 bijna een eeuw later —
werd deze handleiding in het licht gegeven onder de (waarschijnlijk wel oorspronkelijke) titel Naauwkeurig Onderwys in de Tooneel-poëzy, En eenige
andere Deelen der Kunst, Zo wel van de Oude als Hedendaagsche Dichters,

met de toevoeging „Kunnende strekken tot een vervolg of Derde Deel op de
Maendelyksche Tael- en Dicht-kundige Bydragen. Te Leiden, By C. van Hoogeveen, Jun. 1765". Het stuk van Antonides vormt daarvan het vijfde hoofdstuk en beslaat de bladzijden 52-56; de titel luidt: Van de Natuur en Eigenschap van het Heldendicht.

Antonides moet deze bijdrage opgesteld hebben vóór zijn breuk met Nil
in 1671. Wij mogen aannemen, dat hij voor het hoofdstuk over het heldendicht werd aangezocht, omdat men wist dat hij aan De Ystroom werkte. Op
grond daarvan kon hij verondersteld worden beter vertrouwd te zijn met de
eisen voor narratieve poëzie dan zijn medeleden, die zich in de eerste plaats
met de dramatische bezig hielden.
Men kan niet zeggen, dat Antonides het zichzelf moeilijk gemaakt heeft.
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In de vijf kleine bladzijden van zijn hoofdstuk stipt hij slechts even de voornaamste punten aan, zonder ze nader toe te lichten; van , rnaauwkeurig onderwys" is bij hem geen sprake.
Hij begint met een definitie die te vaag en onvolledig is om enig houvast
te bieden: „Heldendicht is een Gedicht, een Heldendaad beschryvende met
meêr uitsteekenheid als eenige andere Gedichten" (blz. 52). Daarna stelt hij
achtereenvolgens „de Stof, deszelfs Verhandeling en de Trant" aan de orde.
Wat de Stof betreft, deze dient Enkel [eenheid van handeling], zich zelfs gelykende, en waar of waarschynlyk te zijn (blz. 52-53). Er mag „geen verkeerde
daad, dat is, een schelmstuk, of diergelyke ondaaden als Heldenstukken worden gepreezen" (blz. 53).
De Verhandeling (narratio) moet „hoogdraavender zyn, om de hoogdraavende stoffe, omdat hier, anders als in Spelen, de Poëet overal zelf spreekt, en omtrent het rym alleen zyn eigen karacter heeft waar te nemen" (blz. 53). Rhetorische „sieraaden" mogen er niet in ontbreken. „Doet hier by de Invoeringen
van Goden enz. En ten laatsten de order; in 't begin een aanroeping van Goden
en andere waarneemingen [„observanties", regels] by de beste Poëten in gebruik. Zo spreekt Horatius: Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo,
&c." (blz. 54).
Ook de Trant (stijl) moet „hoogdraavende” zijn, „evenwel zedig, niet opgeblaazen" (blz. 54). „Zy zy ryk en waardig aan zoo doorluchtigen werk, [ ...
en ten laatsten Eenpaarig naar den aard van de Stof; want in een beschryvinge
van Liefde voegen geen woorden, die een Orkaan en Oorlog passen" (blz. 56).
Met het laatste citaat sluit Antonides abrupt zijn opmerkingen af. Teleurstellend is daarin vooral het gedeelte over de „Verhandeling". Alles wat met
het wonderbaarlijke samenhangt, moet de lezer maar afleiden uit de telegramstijl van het zinnetje: „Doet hier by de Invoeringen van Goden enz." De
episoden komen in het geheel niet ter sprake; evenmin wordt er iets gezegd
over de propositio. Op het begin mediis in rebus wordt slechts indirect geduid
door het citeren van Horatius' afwijzing van een begin ab ovo. De aard van
de bezongen „Heldendaad" en het karakter van de held worden niet nader
aangegeven; meent ook Antonides dat de eerste „tout guerrier" moet zijn en
de laatste volmaakt?
Hoe teleurstellend deze eerste Nederlandse „verhandeling" over het heldendicht echter ook moge zijn, toch valt er uit op te maken dat Antonides de
epische theorie inderdáád kende. Wat hij zegt, is bij alle onvolledigheid en onduidelijkheid op zichzelf volkomen juist. Waar hij die kennis vandaan had
uit Vossius, uit een Franse bron of uit beide —, valt op grond van zijn
uiterst summiere samenvatting niet vast te stellen. Er is echter één opmerking
die in de richting van Vossius schijnt te wijzen.
Het gaat daarbij om de merkwaardige tweede zin van het hoofdstuk, die
ik tot dusver buiten beschouwing heb gelaten. Onmiddellijk na zijn definitie
van Heldendicht laat Antonides een restrictie volgen: „Eer wy tot de verdeeling en verklaaring van deze bepaaling [definitie] des Heldendichts voortgaan,
zullen wy vooraf aanmerken, dat wy maar alleen en eenvoudig van een
Heldendicht, en geenzins van de weide [sic] uitbreiding, die het Epos by
Grieken en Latynen heeft, hier zullen spreeken" (blz. 52).
Deze zin verdient om twee redenen aandacht. In de eerste plaats wordt
hier voor zover ik weet voor het éérst de term epos in een Nederlandse
context gebruikt. En in de tweede plaats: die term wordt hier nièt, zoals later
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het geval is, gebezigd als synoniem van heldendicht, maar in een ruimere
betekenis: als aanduiding van een genre dat in de Oudheid méér omvatte dan
alleen het heldendicht. Ik meen daarin een echo te horen van wat Vossius aan
het begin van zijn beschouwingen over het epos naar voren brengt.
Eigenlijk, zo betoogt de Amsterdamse geleerde, betekent Énoq „woord"
of „uiting" in het algemeen. Bij voorkeur gebruikt men de term echter
voor een uiting in versvorm, en dan weer bij voorkeur voor een gedicht
in hexameters. Het mééste Vossius zegt niet: het enige! recht op de
naam epos heeft echter een gedicht in hexameters dat over de daden van
helden handelt. 107 In overeenstemming daarmee worden, nadat in zeven
capita dit epos bij uitstek de Epopoeia
is afgehandeld, ook epostypen van lagere orde besproken, die niet of nauwelijks aan de regels
voor de epopoeia gebonden zijn: het bucolische gedicht en de satire die
beide ook van de hexameter gebruik maken, alsmede de elegie, hoewel
daarin de hexameter door een pentameter wordt afgewisseld (distichon). 108
Als deze opmerkingen van Vossius inderdaad op de achtergrond van Antonides' zin staan, dan moeten wij de ongelukkig geformuleerde tweede helft ervan vooral het woord „uitbreiding" werkt verwarrend als volgt interpreteren: „ ... dat wij enkel en alleen over het heldendicht zullen spreken en niet
over de vele andere genres die in de Oudheid eveneens als epos worden beschouwd".
Frans de Haes

In de nummers 9, 11 en 25 van de Tael- en Dicht-kundige By-dragen,
Eerste Deel, 1759-1760, treffen wij een verhandeling aan, onder de titel Aenleiding tot de Nederduitsche Dichtkunst of Waernemingen omtrent het maken
van Nederduitsche vaerzen: een eenvoudige „ars poetica" voor jonge, oner-

varen dichters. 109 Zoals uit de eerste van zijn beide titels blijkt, wilde de schrijver daarmee zijn tijdgenoten een soortgelijke dienst bewijzen als ruim een
eeuw tevoren Vondel het de zijne had gedaan met de Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste (1650). De verhandeling verscheen anoniem, maar in een
later nummer van het tijdschrift (Tweede Deel, 1761-1762, blz. 622) wordt
meegedeeld dat de auteur de toen kort tevoren overleden „beroemde
Rotterdamsche Dichter" Frans de Haes (1708-1761) was. Daarmee weten wij,
uit welke kring de bewuste poëtica stamt. Het is die van het bekende Rotterdamse Dichtgenootschap Natura et Arte, waarvan Frans in 1726 mede-oprich10 7 Inst. Poet. III, 1,1 : „Nam etsi gnoq universè verbum, sive locutionem signet : magis
tamen poeticae tribuitur locutioni ; inque hac ipsa convenit magis carmini hexametro:
& in hexametro jure majori id sibi nomen vindicat, quod imitatur actiones heroum".
108 Inst. Poet. III, 8,1 : „Sunt praeterea epici inferioris ordinis : ad quos, licet hexametrum
carmen pangant, minimè tamen pertineant praecepta, quae dedimus hactenus. Ac
eorum alii quidem solo hexametro usi; ut scriptores bucolici carminis, item satyrici :
alii verb hexametro subdunt pentametrum, quos elegiacos nuncupamus".
109 In zijn exemplaar van de By- dragen tekent de historicus-archivaris Hendrik van Wijn
(1740-1831) over de Aenleiding aan: „voor dezen aan zommige jonge luiden, collegie's
wijze, gedicteerd door F. de Haes à Rotterdam..." Zie J. Wille, De Literator R. M.
Deel i (Zutphen 1937), blz.
van Goens en zijn kring. Studiën over de achttiende eeuw,
189. Terzelfder plaatse geeft Wille bijzonderheden over het onverkwikkelijke geharrewar, waarmee de publikatie van De Haes' stuk gepaard ging.
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ter was geweest en waarin de geest voortleefde van de dichterlijke vriendenkring die zich aan het einde van de 17de eeuw in Rotterdam om Joachim
Oudaan had gevormd. Uit deze groep waren de eerste Bijbelse epen van de
18de eeuw voortgekomen, weliswaar na de dood van Oudaan, maar in overeenstemming met diens opvattingen en voorkeuren. Frans' vader Joan de
Ekes had er daarvan twee op zijn naam staan: Judas de Verrader (1714) en
Jonas de Boetgezant (1723). De leden van Natura et Arte sloten bij deze Bijbel-epische traditie aan en zetten ze vlijtig voort.
Het is daarom allerminst vreemd, dat Frans in zijn Aenleiding vrij uitvoerig
op het epos ingaat. Hij doet dit aan het slot van zijn betoog, in het xxxmste
Hoofddeel, op blz. 464-481. „Nu moeten wy"
zo kondigt hij op blz. 464
aan
„nog eenige aenmerkingen omtrent het (voornaemste, het aanzienlyk
ste, en allermoeilykste in de Poezye, te weten het) Heldendicht mededeelen".
Wat hij daarover mee te delen heeft, valt overigens tegen. Hij vermeldt
kort de voornaamste richtlijnen van de „doctrine classique", maar zonder
in te gaan op de bijzondere moeilijkheden die zich bij toepassing daarvan kunnen voordoen. Een ernstiger tekort is, dat hij het wonderbaarlijke en de daarmee samenhangende problemen geheel onbesproken laat. Wij mogen daarin
géén principiële afwijzing van „le merveilleux" zien, want bij zijn opmerkingen
over Hoogvliet's Abraham de Aartsvader en Van Steenwijk's Gideon aanvaardt
hij als iets vanzelfsprekends dat zij er gebruik van maken; zijn bezwaren beperken zich tot bepaalde details die hij onschriftuurlijk acht. Maar dan valt
slechts te concluderen tot een omissie, die ernstig afbreuk doet aan de betekenis van Frans de Haes' handleiding.
Hoezeer de „doctrine classique" aan de beschouwingen van de auteur ten
grondslag ligt, deze is toch al „modern" genoeg om zich niet zonder meer
daaraan te conformeren. Op een aantal punten aarzelt hij niet een afwijkend
standpunt in te nemen. Zo wat de held betreft. Deze dient „wezenlyk, voornaem, bekend, en deszelfs Character goed" te wezen (blz. 465). Dat klinkt op
het eerste gehoor orthodox genoeg, maar de toelichting wijst uit dat dit toch
niet het geval is. Frans de Haes verstaat onder wezenlyk iets anders dan zijn
voorgangers, die wel een kleine kern van de fabula aan de historie of de legende wilden ontlenen, maar de dichter verder de grootst mogelijke vrijheid
lieten men zou ook kunnen zeggen: voorschreven om die kern in en
door zijn fictie volkomen te transformeren. 110 De Rotterdamse dichter wijst een

dergelijke transformatie af; hij wil historiciteit, en zijn argumentatie is voor
1760 merkwaardig genoeg om hier te worden geciteerd:
„Wezenlykheid is by ons het tegengestelde van het vercierde, en in het
heldendicht veel hoger te achten, dan een fabel; dus gaen, onzes oordeels,
de wezenlyke helden van Lucanus, Caesar, en Pompejus; Hoogvliets Abraham, en Steenwyks Gideon de Helden van Homerus en Virgilius ver te boven.
't is waer, dat sommigen der ouden, als Aristoteles, en Horatius, Ja zelfs
eenigen onder de voornaemste Fransche dichtkundigen van een gansch ander
gevoelen waren, en dreven, dat de Persoonen, en daden in een Heldendicht
vercierd, verbloemd, en algemeen; en niet Historisch, of byzonder zyn moesten; doch wy meenen, dat dit hun gevoelen veel meer gegrond is geweest op
de verkiezing, en 't gezag van Homerus, en Virgilius, die twee grootste hunner
dichthelden, dan op een redelyk onderzoek en gezond oordeel. Wat hier ook
11 o

Zie boven, blz. 144, cap. 5.
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van zy, wy stellen de wezenlykheid oneindig boven de Fabelen, en zullen
daer in volharden, zoo lang [ = totdat] iemant ons klaer kan aentoonen, dat
een verdichte logen hoger te achten is, dan eene zuivere waerheid" (blz. 465).
Het lijkt mij alleszins verantwoord, aan te nemen dat deze afwijzing van
fictieve helden verband houdt met het bijzondere aanzien, waarin het Bijbelse
epos bij de Rotterdamse dichters stond. Evenals zijn vrienden beschouwde
ook Frans de Haes dit als de hoogste vorm van „heldendicht"; vandaar dat hij
het blijkbaar normatief stelt voor het epos in het algemeen. In het Bijbelse epos
is een fictieve held nu eenmaal uitgesloten; de dichter kan als hoofdfiguur
slechts een historische persoonlijkheid kiezen, wiens daden en lotgevallen (althans wat de grote lijn betreft) in de Bijbel eens en voor al zijn vastgelegd.
Met andere woorden: het Bijbelse epos is in laatste instantie altijd een historisch epos. Overigens vergroot deze historiciteit zijn exemplarische en daarmee
zijn morele waarde: de lessen van de Bijbelse realiteit zijn immers overtuigender en dwingender dan die van een willekeurige fictie? Maar als dit geldt voor
de Bijbelse historie, waarom dan ook niet zij het in mindere mate voor
de profane? Viel er uit de Pharsalia, waarin Lucanus naar wáárheid de onnoemelijke ellende beschrijft die de eerzucht van Caesar over het Romeinse
rijk bracht, niet méér lering te trekken dan uit de ficties over de toorn van
Achilles of de omzwervingen en avonturen van Aeneas? En zo komt Frans
de Haes tot zijn conclusie: „wy stellen de wezenlykheid oneindig boven de
Fabelen".
De redactie van de Tael- en Dicht-kundige By-dragen was er zich heel
hij erkent
goed van bewust, dat haar medewerker met deze uitspraak
het trouwens zelf
tegen de officiële theorie ingaat. Volgens deze mocht
in een epos de historie nooit gaan domineren over de fictie; omdat dit
in de Pharsalia wèl gebeurde, werd dan ook aan Lucanus' werk de benaming „epos" ontzegd. Frans de Haes zette de zaak dus te zeer op zijn
kop dan dat de redactie dit stilzwijgend kon laten passeren. Uit de milde
toon van haar reactie blijkt echter opnieuw hoezeer de autoriteit van de
„doctrine classique" in de tweede helft van de 18de eeuw verminderd is.
In de redactionele noot, die wordt toegevoegd, staat nièt dat Frans de
Haes ongelijk heeft! De redactie volstaat met het stellen van haar eigen
standpunt náást het zijne, al zinspeelt zij er wel even op, dat dit eigen
standpunt het orthodoxe is. Hier volgt de bewuste noot: „Het komt 'er by
ons weinig op aen, of zoodanig een Held wezenlyk zy of wel als wezenlyk verbeeld of versierd werde. Het laetste zal zelfs eer voldoen aen de
dichtkunde, die heur grond in 't versieren heeft" (noot 13 op blz. 465).
Er komen in de epische theorie van Frans de Haes nog twee opmerkingen
voor, die kunnen worden opgevat als een bevestiging van mijn veronderstelling
dat hij het Bijbelse epos als normatief beschouwde. De eerste daarvan betreft
nog altijd de held. Behalve wezenlyk moest deze, zoals wij gezien hebben, 111
voornaem en bekend zijn. Het laatste adiectief biedt geen moeilijkheden, ok
maar bij voornaem tekent De Haes aan: „Door een voornaem held verstaen
wy juist geen Koning, Prins, of Graef, of iemant uit edelen bloeden geboren,
maer een held, die door zyne deugd, en dapperheit, welke den besten adeldom
voortbrengen, eene voo rname, groote, en roemenswaerdige daed bedreven,
111 Zie boven, blz. 169.

170

en zich zelven daer door berucht gemaekt heeft, gelyk van Abraham en Gideon
kan gezegd worden" (blz. 465-466).
Het essentiële in deze passage is, dat de held enerzijds van geringe afkomst
mag zijn zoals Gideon, en dat anderzijds zijn roem niet op oorlogsdaden behoeft te berusten, zodat ook Abraham als zodanig in aanmerking kan komen.
Daarmee neemt Frans de Haes een fundamentele moeilijkheid weg, die de
„doctrine classique" voor het Bijbelse epos opleverde. 112 Hij verwerpt voor de
epische held het Tassoniaanse ridder-ideaal en vervangt die door de Bijbelse
norm van geloof en gehoorzaamheid aan God.
De tweede opmerking, waarop ik doelde, is minder doorzichtig. De Haes
wijst het Horatiaanse voorschrift van het begin mediis in rebus af en wenst in
plaats daarvan „een begin waer niets voorgaet" (blz. 467). Volgens hem wil de
lezer van meet af aan weten wat er aan de hand is, en voelt hij zich geïrriteerd
wanneer hij in onzekerheid wordt gelaten. Dat wordt geïllustreerd aan de
Friso van Willem van Haren: „Het stuk begint met een verhael der vlugt van
Friso voor Agrammes woede. Maer wie was Agrammes? en waerom woedde
hy dus tegen Friso? dit word in het tweede boek wel verhaeld; doch de lezer
wenscht dit voor al het andere te weten" (blz. 469). Op het eerste gezicht houdt
dit geen verband met het Bijbelse epos in het bijzonder; het geldt voor alle
epen. Maar op grond van wat wij hierboven hebben geconstateerd omtrent
de normatieve betekenis die De Haes bij het opstellen van zijn theorie aan
het Bijbel-epos toekende, ben ik geneigd aan te nemen dat achter zijn „algemene" motivering nog een andere schuil gaat. De Bijbelverhalen beginnen
namelijk nooit mediis in rebus; de dichter, die zich bij de epische bewerking
daarvan aan de regel van Horatius wilde houden, moest dus in de volgorde
der gebeurtenissen afwijken van zijn bron. Wij hebben gezien, dat in Frankrijk
sommige dichters dit als een gebrek aan eerbied tegenover de Bijbel beschouwden, waaraan zij niet wensten mee te doen. 113 Ook hier te lande ontbraken
dergelijke bezwaarden allerminst. En nu kan ik mij
al heb ik er geen definitief bewijs voor
niet aan de indruk onttrekken, dat De Haes met zijn verwerping van het begin mediis in rebus mede, en misschien zelfs in de eerste
plaats, beoogt voor deze bezwaarden de mogelijkheid te scheppen in hun epen
de chronologische volgorde van het Bijbelverhaal te handhaven, zonder in
strijd te komen met de regels. Als dit juist is, dan diende hij daarbij echter
voorzichtig te werk te gaan. Immers, in Abraham de Aartsvader, dat zijn Rotterdamse vrienden en hij als het beste Nederlandse epos van hun tijd beschouwden, had Hoogvliet zich wèl aan het begin mediis in rebus gehouden;
Frans de Haes kon onmogelijk wensen dat de indruk werd gewekt, als zou
deze daarmee een compositorische fout hebben gemaakt! Ik meen het dan
ook dááraan te moeten toeschrijven, dat hij
in tegenstelling tot wat wij hem
zagen doen bij het bepleiten van de „wezenlyke" of historische held
zijn revolutionaire „begin waer niets voorgaet" zo zonder enige nadruk poneert, terloops en alsof er niets bijzonders aan de hand is. 114 Met geen woord duidt
118 Zie boven, blz. 161.
Zie boven, blz. 160.
114
De context is als volgt: „Door volkomenheit verstaen wy dat de zaek (of daed) een
behoorlyk begin, midden en einde hebbe; dat is een begin waer niets voorgaet; een
midden dat natuerlyk uit een begin voortspruit, en een einde, na het welk met reden
niets verwagt kan worden" (blz. 467).
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Bij Frans de Haes is er geen sprake meer van, dat het epos speciaal bedoeld
zou zijn voor een maatschappelijke élite. In dat opzicht is het onderscheid met
de tragedie volkomen weggevallen. Beide genres richten zich gelijkelijk tot de
„plures".
Na dit alles ligt de conclusie voor de hand. Frans de Haes heeft getracht de
epische theorie op een aantal punten aan te passen aan de behoeften van de
praktijk, die zich hier te lande ontwikkeld had en die door het Bijbelse epos
werd beheerst.
Jan Daniël Macquet I

Toen het laatste gedeelte van Frans de Haes' Aenleiding, met daarin zijn
theorie voor het epos, in de Tael- en Dichtkundige By-dragen verscheen, was
een andere medewerker reeds begonnen met het publiceren van een reeks
Dichtkundige Aenmerkingen: losse notities over onderwerpen van allerlei
aard. In Deel II van het tijdschrift (1761-1762) wordt deze reeks voortgezet.
En in het 31ste nummer, van mei 1761, verrast de schrijver ons door een onverwachte reactie op De Haes' epische theorie. Na op de gebruikelijke wijze
zijn „dichtkundige aenmerking" te hebben gemaakt over Staertstar, last hij
op blz. 97-102 een excurs in over het wonderbaarlijke, om daarmee een tekort
in de verhandeling van De Haes aan te vullen. Hij leidt deze „afdwaling" als
volgt in: „Terwyl wy hier van wondere spreken [nl. in verband met het verschijnsel staertstar], moeten wy iets aenteekenen over het wonderbare, in de
Poëzye. Het schynt ons vreemd, dat die verstandige Schryver, welke ons in de
Bydragen zyne aenleiding tot de Nederduitsche Dichtkunst, geschonken heeft,
van het wonderbare niets aenteekent" (blz. 97).
De eigenlijke betekenis van deze excurs ligt niet in de inhoud, maar in het
feit dat hij geschreven werd. Er blijkt namelijk uit, hoezeer omstreeks 1760
„le merveilleux" voor vele letterlievende Nederlanders nog een levend begrip
was. De schrijver van de Dichtkundige Aenmerkingen is erdoor geschokt, dat
Frans de Haes zo achteloos aan een zo belangrijk punt kon voorbijgaan. Er
moet iets worden gedaan, om de verkeerde indruk weg te nemen die daardoor
bij het publiek gewekt zou kunnen zijn! En hij grijpt de eerste de beste gelegenheid aan, die zich daartoe voordoet: zijn „aenmerking" over Staertstar. Dat dit

geen erg gelukkige gelegenheid is en de uiteenzetting over het wonderbaarlijke
een vreemde staart vormt aan zijn stuk over de komeet, deert hem blijkbaar
minder dan een langer zwijgen zou hebben gedaan. Hij moèt kwijt wat hij op
het hart heeft!
Allereerst herinnert hij aan de regels, waaraan het wonderbaarlijke in de
poëzie in de praktijk betekent dit: in het epos moet voldoen: „Het wonderbare moet niet tegen de betamelykheit stryden, niet geheel onmogelyk zyn,
en vooral niet tegen de gezonde reden stryden. Het opperste Wezen en de
Godsdienst komen zeer dikwerf in het wonderbare voor. Des is het altoos een
teer en voornaem punt, waerop een Dichter wel heeft te letten" (blz. 98).
Elk van deze drie zinnen onthult een aspect van de hier voorgestane opvatting. Uit de eerste blijkt de rationalistische instelling van de schrijver,
waardoor hij aansluit bij het probleem dat de „doctrine classique" reeds
kende: de moeilijkheid om het wonderbaarlijke te verzoenen met het
waarschijnlijke. 120 De tweede zin maakt duidelijk, dat hij in de eerste
120 Zie boven, blz. 157 158.
-
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plaats denkt aan een „merveilleux chrétien" in de trant van Tasso en diens
Franse navolgers. De restrictie „zeer dikwerf" schijnt er echter op te
wijzen dat hij daarnaast ook nog een ander „merveilleux" aanvaardt; vermoedelijk heeft hij daarbij Voltaire's „merveilleux allégorique" op het
oog, dat zich zonder moeite met het rationalisme verenigen liet. 121 In de
derde zin tenslotte werkt Boileau's bezwaar tegen het misbruiken van God
en Diens wilsbeschikkingen door de epische dichters door. 122 Anders dan
deze voorganger verwerpt onze auteur het Christelijk-wonderbaarlijke
niet, maar hij is er zich van bewust dat het een „teer" punt is „waerop een
Dichter wèl heeft te letten".
In het algemeen hebben de Nederlandse epici zich heel behoorlijk aan de
bewuste regels gehouden: „Wy moeten tot lof van onze Vaderl an ders zeggen,
dat de Nederlandsche Dichters oneindig minder buitensporigheden in dit stuk
begaen, dan die van andere Natien. [ ... ] Wy zullen dit onze Vaderl anders
eens tonen" (blz. 98).
De hele rest van de excurs is aan dit „tonen" gewijd. Het best werd de toepassing van het wonderbaarlijke gerealiseerd in Abraham de Aartsvader:
„Alom, waer Hoogvliet het wonderbare invoert, is hy groot, deftig; heerlyk"
(blz. 98-99). Daarentegen wordt Rotgans' Wilhem de Derde ontsierd door een
vermenging van het Christelijke met het heidense: „Nu zingt hy van het zuiver
kruisgeloof, den Kristelyken Godsdienst, en dan een weinig , daerna van de
heidensche Goden, alles onder een" (blz. 99). Maar veel en veel erger zijn de
„buitensporigheden" in de Gerusalemme liberata van Tasso! De schrijver somt
er een aantal van op, o.a.: de miraculeuse redding van Reinout, die door
Armida op haar tover-eiland in magische liefdesstrikken gevangen wordt gehouden; het betoverde bos dat door Reinout na zijn verlossing wordt onttoverd.
„Een buitensporig wonderbaer zeker, [ ... ] dat wy schier uitzinnig zouden
noemen, zoo we niet iets aen de eeuwe van Tasso wilden verschonen, wanneer

de Tovenaers en spoken in meer achting waren, dan ze nu zyn" (blz. 99).
En dan de „grove feilen" van Milton in diens Paradise lost! Ook daarvan
geeft de schrijver voorbeelden, o.a.: de ontmoeting van Satan met Zonde en
Dood bij de gesloten hellepoort; de strijd van Engelen en Duivels in de hemel,
waarbij Milton „den Sat an zelfs Kanon (doet) aanvoeren" (blz. 101)! En dat
zijn nog maar willekeurige grepen! „Zoo immer het wonderbare in buitensporig en valsch verkeerd werd, zal men niet twyfelen, of het is hier gedaen en
men zou de eer moeten hebben een Brit te wezen om deze zotheden goed te
keuren" (blz. 101-102). Maar nogmaals: gelukkig doen de Nederlanders aan
dergelijke dwaasheden niet mee, en de schrijver hoopt dat dit zo zal blijven,
hoe belust zijn landgenoten er ook op zijn „om vreemde Natien naer te volgen"
(blz. 102) .
Hier zien wij Klassicisme en Renaissance scherp tegenover elkaar staan.
In Tasso en Milton wijst de auteur, uit naam van de rede en de waarschijnlijkheid, met verontwaardigde spot het ongeremde en argeloze
misschien wel eens wat al te uitbundige, maar steeds verrassend-boeiende
verbeeldingsspel van de Renaissancistische epici af. In overeenstemming daarmee betrekt hij de klassicistische Henriade niet bij zijn kritiek
121 Zie boven, blz. 96.
122 Zie boven, blz. 91.

174

en spot. Voltaire's epos is voor hem „zoo schoon een Heldendicht als de
Fransche tael vermag, en Frankryk heeft waerschynlyk op geen beter te
hopen" (blz. 99). Merkwaardig genoeg blijft Klopstock's Messias, waarvan
de eerste tien zangen in 1755 verschenen waren en waarover in verband
met het wonderbaarlijke heel wat te zeggen zou zijn, volledig buiten beschouwing.
De schrijver van de Dichtkundige Aenmerkingen maakt zich aan zijn lezers
niet bekend; hij verhult zijn identiteit achter de zinspreuk „Nec timide nec

temere". Wille heeft echter vrijwel onomstotelijk vastgesteld, dat daarachter Jan
Daniël Macquet (1731-1798) schuil gaat: de Zierikzeese geneesheer en
magistraat, die zich een bescheiden plaats in onze literatuur heeft weten te
verwerven als verhandelaar over letterkundige onderwerpen. 123 Deze conclusie
wordt ten overvloede nog eens bevestigd door het feit, dat alle essentiële punten van de excurs met inbegrip van de philippica tegen Tasso en Milton —
terug te vinden zijn in Macquet's latere Verhandeling over Abraham de Aartsvader, die zo aanstonds ter sprake komt. Ook het zwijgen over Der Messias
past bij deze auteur, voor wie de Duitse poëzie en theorie „nauwelijks bestaan". 124
Macquet dus. Maar Macquet als jonge en onvolgroeide auteur, die nog niet
„van de anonyme aanmerkingen tot de openlijke verhandelingen voortgeschreden" is ! 125 Zijn excurs over het wonderbaarlijke is ronduit slecht: niet meer
dan een haastig neergeschreven ontboezeming, die als aanvulling op de epische
theorie van Frans de Haes volkomen tekort schiet. Terecht noemt Macquet
het wonderbaarlijke „een teer en voornaem punt, waerop een Dichter wel
heeft te letten". Maar in plaats van dit uit te werken en zijn lezers positieve
aanwijzingen te geven, waaraan zij houvast kunnen hebben, laat hij daarop
slechts een negatief stuk volgen, met voorbeelden van hoe het nièt moet! Er
is géén verband meer met de handleiding voor beginnende dichters, die door
Frans de Haes werd bedoeld.
Jan Daniël Macquet 11

Twintig jaar later blijkt Macquet tot volle ontplooiing te zijn gekomen in de
driedelige Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen, die van 1780 tot 1783
te Utrecht verschenen. Zij bevatten een reeks verhandelingen van uiteenlopende waarde, die te zeer aan hun tijd gebonden zijn om blijvende betekenis
te kunnen hebben, maar waarvan de beste ons toch nog weten te boeien door
de eruditie van hun auteur en de helderheid van zijn betoog.
Tot de meest bekende verhandelingen behoren die over Vondel's Jeptha
en die over Abraham de Aartsvader van Hoogvliet. De eerste heb ik indertijd

met waardering vermeld in mijn studie over de drama's van Vondel; 126 de
tweede dient thans hier aan de orde te komen.
123 J. Wille, De lit. R. M. van Goens, blz. 574, noot 3; vgl. ook blz. 189-190. J. I. van
Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leiden 1883), kol. 421, noemt wel
enkele auteurs, die onder de zinspreuk „Nec timide nec temere" publiceerden, maar
daaronder niet Macquet.
124 J. Wille, De lit. R. M. van Goens, blz. 193.
1 ^5 Ibidem, blz. 190.
126 W. A. P. Smit, Van Pascha tot Noah, Deel il (Culemborg 1970 2), blz. 252-253. Men
vindt de Verhandeling in deel ii van de Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen
(Utrecht 1783), blz. 37-63.
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hams geloof, en zijne togten op dat Geloof maken de eene daed uit van den
Aertsvader. Het Geloof van Abraham is het zelfde bij Hoogvliet als de Gramschap van Achilles bij Homerus" (blz.150). Macquet sluit hier aan bij wat
Frans de Haes reeds eerder had gezegd; als „eenheit van daed" stelde deze
„in Hoogvliets Abraham het gehoorzamen aen de goddelyke bevelen hoe ver
die ook gaen mogten" op één lijn met de wraakoefening van Achilles in de
Ilias, de terugkeer van Odysseus in de Odyssee en „het nederzetten van
Aeneas in Italië" in de Aeneis. 133
Macquet en De Haes verwerpen dus de opvatting, dat Hoogvliet slechts
een „dichterlijke levensbeschrijving" zou hebben geschreven, die géén
epos mocht heten, omdat er opeenvolgende gebeurtenissen in worden
behandeld die niet in rechtstreeks verband met elkaar staan en dus niet
als één daad kunnen worden beschouwd. 134 Hun argumentatie is goed
gevonden, maar houdt bij nadere beschouwing toch geen steek. Er is een
essentieel verschil tussen de gramschap van Achilles en het geloof van
Abraham. In de Ilias wordt één enkele „toorn" van Achilles behandeld:
de aanleiding daartoe, de uitbarsting, de gevolgen, de afloop; het gaat
om één bepaald geval, één samenhangende geschiedenis. In de Abraham
daarentegen komen achtereenvolgens de vele gebeurtenissen uit het leven
van de aartsvader aan de orde. Weliswaar doen zij stuk voor stuk het geloof van de held uitkomen, maar verder houden zij vaak niet onmiddellijk met elkaar verband, laat staan dat zij uit elkaar voortvloeien. Het
geloof vormt er de gemeenschappelijke achtergrond van, de grootste gemene deler, maar is nièt zoals de toom van Achilles in de Ilias
de
drijvende kracht bij alles wat er gebeurt.
Opnieuw sluit Macquet bij Frans de Haes aan, wanneer hij
ook Abraham is immers een reële figuur
de voorkeur geeft aan een historische boven
een gefingeerde held. „Ik kan daerom", zo betoogt hij, „de zulken niet toevallen, die meenen, dat de hoofdpersonaedje liever een versierde [ = verzonnen] dan ware Held moet zijn; zij hebben dit gesteld om dat'er in een Heldendicht een volmaekt voorbeeld, zonder eenige smet gevorderd wordt, tot navolging van anderen" (blz.155). Omdat men eraan wanhoopte in de realiteit
zulke volmaakte karakters te kunnen vinden, ging men ze maar fingeren. Ten
onrechte! Men bedenke „dat'er modellen uit de ware Historien [waartoe de
Bijbelverhalen behoren!] te kiezen zijn, die een zeker bedrijf zoo volmaekt
hebben opgeleverd, dat het ongemeen, groot, treffend en interressant is"

(blz.156). Bovendien heeft de epische dichter altijd het recht „om het bedrijf
van den Held zoo te schikken, met zulke veranderingen voor te stellen, dat
het zijn eige schuld is, zoo hij het karakter van zijn Held besmet" (blz.156).
Het begin van deze passage herinnert te sterk aan het gelijksoortige
betoog bij De Haes 135 dan dat de overeenkomst op toeval zou kunnen
berusten. Maar bij de uitwerking van zijn stelling keert Macquet zich
van zijn voorganger af. Anders dan deze heeft hij niet in de eerste plaats
het Bijbelse epos op het oog. Aan Vossius en de „doctrine classique"
ontleent hij het recht en zelfs de plicht van de dichter om de
133 Tael en Dicht kundige By dragen I (1759 1760), blz. 467.
-

-

-

-

13 4 Zie boven, blz. 147.
138
Zie boven, blz. 169-170.
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Bij aanwending v an het bovennatuurlijke in het epos hoede men zich echter
voor overdrijving. Dat heeft Homerus niet genoeg gedaan; bij hem doen de
helden vrijwel niets uit zichzelf, waardoor zij tot marionetten van de goden
worden. In nog sterkere mate valt overdrijving af te keuren bij het Christelijkwonderbaarlijke. Want en hier doet zich weer de invloed van Boileau gelden, die wij ook in de excurs herkenden 140 —: „In stoffen van onzen heiligen
Godsdienst zoude men het Opperste Wezen onteeren door zulke kleine verrigtingen, die geene bovennaturelijke hulpe vereisschen, en door een verstandig, dapper Wezen, dat men graeg ook iets ziet werken, gemaklijk kunnen uitgevoerd worden" (blz.210).
En natuurlijk: „Een zeer voornaem vereischte in dit Wonderbaer is de
Waerschijnlijkheid. [ ... ] Wanneer het Wonderbaer de waarschijnlijkheid verliest, heeft men eer een Mirakel, of het vervalt tot het buitensporig en belachlijk van de Romans" (blz.211). Ter illustratie volgen dan ongeveer dezelfde voorbeelden uit Tasso en Milton als in de excurs. 141 Alleen wordt ditmaal ook Vergilius bij de kritiek betrokken; in boek ix van de Aeneis laat
deze de schepen van de Trojanen in zeenimfen veranderen!
Daarmee hebben wij de belangrijkste opmerkingen van Macquet over de
theorie van het epos besproken. Wat hij verder zegt over de episoden, het
begin mediis in rebus, het karakter van de held e.d. is niet meer dan citeren
van de „doctrine classique". Slechts enkele min of meer losse punten verdienen nog onze aandacht.
Het meest opvallende daaronder is, dat Macquet géén bewonderaar meer
is van de imitatio. Hij is nog klassicistisch genoeg om ontleningen en navolgingen onmiddellijk te herkennen, maar tegelijkertijd al voldoende door de
„moderne" geest beïnvloed om aan originaliteit de voorkeur te geven. Dat
blijkt uit opmerkingen als de volgende:
blz.286 (over het vijfde boek van de Abraham):
Dit boek is vrij kragtig, doch bezit vele geleende schoonheden uit den
Ilias en Eneas, wier gevechten hier zijn gecopieerd.
blz.340 (in de samenvattende conclusie) :
... het verhael v an Abraham aen Farao, de verwoesting van Sodom zijn
schone stukken, blijken van een vindingrijken geest en Origineele trekken, deftig voorgedragen.
blz.340 (in de conclusie) :
Behalven dat er in den Aertsvader vele navolgingen zijn uit de oude
Dichteren, vooral uit Virgilius, mist het stuk dikwerf dien kragtigen,
majestueuzen stijl van het Heldendicht, en heeft vele zwakke verzen.
blz.341 (in de conclusie):
... en (dat) Hoogvliet een Heldendicht heeft uitgewerkt, indien niet in
alles volmaekt, ten minsten zoo dat het vernuft toont, en Origineele
trekken heeft .. .
blz.368 (over de Henriade van Voltaire):
Doch is het Dichtstuk origineel? Heeft het fraaiheden, die de vindingen
van den Dichter zijn? Indien men eerst den Eneas van Virgilius gelezen
14 o Zie boven, blz. 174.
141 Zie boven, ibidem.
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heeft, en dan de Henriade leest, zal men zeer ras deze vragen kunnen beantwoorden. [ . ] Het onderscheid bestaet alleen daerin, dat het origineel van Virgilius veel kragtiger is dan de Fransche Kopij.
Kenmerkend voor Macquet als kind van zijn tijd is ook het gebruik van de
term pathetiek, 142 in de gunstige zin van „indruk op het gemoed makende,
aandoeningen of hartstochten opwekkende, roerend, inzonderheid: teedere gevoelens wekkende, als medegevoel, medelijden, enz." (WNT xu,780).
blz.317 (over het offer van Izak in boek x van de Abraham) :
De ouderliefde strijdt hier met het geloof en het vertrouwen op God, dat
een sterke barning van teedere en pathetieke hartstogten maekt.
blz.327 (in hetzelfde verb and):
De geheele Natuur is verbaesd [= ontsteld] bij deze offerande. Het
Pathetiek, de angst, vrees, hoop, klimmen gedurig.
blz.379 (over Hoogvliet) :
Hoogvliet is zoo groot een scheppend vernuft niet als Milton, noch zulk
een goed verzemaker als Voltaire; hij heeft groote gebreken, en zoo wer
als de Engelsche en Fransche Dichters uit Homerus en Virgilius veel nagevolgd en overgenomen. Maer hij munt uit in het Pathetiek en heeft
vele ware schoonheden, die hem toebehooren.
Het laatste citaat doet nogmaals goed uitkomen, hoeveel evenwichtiger en
genuanceerder Macquet in zijn Verhandeling oordeelt dan in de ongelukkige
excurs uit zijn beginjaren. Slechts op één punt is er geen verschil tussen 1761
en 1780: de Duitse literatuur staat nog altijd buiten zijn gezichts- en belangstellingskring. 143 Der Messias van Klopstock wordt geen vermelding waard
geacht.
Rhijnvis Feith

In 1781 bekroonde het Taal- en Dichtlievend Genootschap Kunst wordt
te Leiden Feith's Verhandeling over het Heldendicht
met de gouden ere-penning; het jaar daarop werd zij vanwege dat Genootschap bij Cornelis Heyligert te Leiden uitgegeven. 144
Feith's Verhandeling heeft in onze literatuur-historie enige naam gemaakt,
doordat zij de eerste en tevens de enige systematische theorie over het
epos is, die hier te lande het licht heeft gezien. Daardoor wordt zij nogal eens
geciteerd als representante van de literair-theoretische opvattingen in Nederland aan het einde van de 18de eeuw. Op zichzelf is dit niet onjuist, maar de
betekenis van Feith's werk wordt daarbij gemakkelijk overschat. Zijn Verhandeling is in hoofdzaak compilatorisch. Hij herhaalt en citeert wat anderen
vóór hem hebben gezegd; op zijn best vergelijkt hij die uitspraken met elkaar
om dan zijn voorkeur voor de éne of de andere opvatting te kennen te geven.
Feith is zich zowel van zijn primeur als van zijn onzelfstandigheid bewust
geweest. In de Inleiding, waarin hij zich tot de leden van Kunst wordt door
door Arbeid verkregen

14 Z Als adiectief met een kleine letter, als substantief met een hoofdletter geschreven.
Zie boven, blz. 175.
144
Ik citeer en verwijs echter nièt naar deze eerste editie, maar naar de uitgave in de Dichten Prozaische Werken van Mr. Rhijnvis Feith, deel vi (Rotterdam 1824), die gemakkelijker bereikbaar is.
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Arbeid verkregen richt, zegt hij ervan te zijn uitgegaan dat zij met hun prijsvraag hoopten op een theoretische uiteenzetting welke zou kunnen dienen als
„eene handleiding voor jonge Dichters [ ... ], die hier, onder één gezigtpunt
gebragt, zagen het voornaamste, dat over het Heldendicht gezegd is; iets dat
niet dan bij brokken, tot hier toe, door onze Vaderlandsche Schrijvers geschied is" (blz.18; cursivering van mij). En even verder erkent hij: „al de
roem, dien ik met deze verhandeling bedoge, is die van een oordeelkundig
gebruik gemaakt te hebben van het beste, dat bij de beschaafdste volkeren van
Europa over het Heldendicht geschreven is, en het hier en daar door mijne
aanmerkingen of ophelderingen, beide uit de eenvoudige ontwikkeling van
mijn gevoel voor het schoone genomen, mogelijk in een sterker licht geplaatst
te hebben" (blz.19). Dat komt te nauwkeurig overeen met wat hij inderdaad
doet, om enkel als bescheidenheids-topos te kunnen worden beschouwd; alleen het hier en daar in de tweede helft van zijn verzekering zal wel bedoeld
zijn om niet al te letterlijk te worden genomen.
Terecht heeft P. J. A. M. Buijnsters gewezen op de „enorme belezenheid",
die uit de Verhandeling blijkt. 145 In de noten wordt naar tientallen verschillende auteurs verwezen, voor het merendeel buitenlanders. Onder dezen domineren de Fransen; 146 na hen nemen de Duitsers de voornaamste plaats in.
Anders dan Macquet staat Feith wijd open voor wat er bij onze Oosterburen
leeft en roert; vooral Klopstock fascineert hem en diens Messias wordt in de
Verhandeling meermalen met bewondering vermeld. De Engelsen komen
achteraan, maar zijn wel degelijk vertegenwoordigd. Wat de theoretici uit de
Oudheid betreft, wordt Aristoteles het vaakst genoemd en geciteerd, maar
Feith geeft eveneens blijken van vertrouwdheid met het werk van Horatius
en Quintilianus.
Meer dan men verwachten zou, heeft Feith echter ook te danken aan
Nederlandse voorgangers. In de noten wordt meer dan eens naar de verhandeling van een landgenoot verwezen, en een enkele keer wordt in de tekst
daarop ingegaan. Er zijn evenwel slechts drie namen, die vaak genoeg voorkomen om daaruit tot een meer dan incidentele betekenis van hun dragers
voor de Verhandeling te mogen besluiten. Het zijn die van Vossius, Van
Alphen en Macquet. De eerste is voor Feith inderdaad een belangrijke autoriteit, aan wie hij heel wat te danken heeft, maar een autoriteit van bijna
anderhalve eeuw geleden; en hij wilde juist zo graag doen uitkomen, hoe goed
hij op de hoogte was van de nieuwste literatuur! Daartoe moest hij zoveel
mogelijk aansluiten bij eigentijdse auteurs, en dat waren zowel Van Alphen
als Macquet. In de eerste ziet Feith echter slechts de bewerker van „de Theo145 P. J. A. M. Buijnsters, Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van „Het Graf",
diss. Nijmegen (Assen 1963), blz. 29.
14 6
In de allereerste plaats Charles Batteux (Principes de Littérature) ; na deze vooral de
Encyclopedist D'Alembert (Mélanges de Littérature, d'Histoire, et de Philosophie).
Ook verwijst Feith herhaaldelijk naar de Traité du poème épique van Le Bossu, de
hekkesluiter van de „doctrine classique" (zie boven, blz. 158, 159, 165). Behalve
deze drie worden nog tal van anderen vermeld, zoals b.v. Saint-Evremond, Montesquieu, Bitaubé, Fraguier. Merkwaardigerwijs komt de naam van Jean-Francois
Marmontel, wiens Poétique francoise Feith in een noot bij de eerste alinea van zijn
Verhandeling — tezamen met de hierboven genoemde werken van Batteux en D'Alembert — als inleidende lectuur aan „jonge, eerst aankomende, vernuften" aanbeveelt,
nièt in de latere noten voor.
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rie der schoone Kunsten en Wetenschappen van Riedel" (blz.3), waarin hij
waardeert wat de Duitser opmerkt en afkeurt wat de Nederlander daaraan
heeft toegevoegd. 147 Zo blijft tenslotte alleen Macquet over. En inderdaad:
de „geprezen Schrijver der Proeven van Dichtkund. Lett."
zoals hij, met
handhaving van de anonymiteit van Proeven I in de Verhandeling wordt genoemd (blz.38) blijkt de contemporaine Nederlandse bron van Feith te zijn
geweest. Veel méér en veel vaker dan uit de noten valt af te leiden, steunt
deze op de epische theorie, zoals Macquet die in de Verhandeling over Abraham de Aartsvader had vastgelegd. Feith kan onmogelijk verwacht hebben
dat dit aan zijn tijdgenoten zo kort na de verschijning van Proeven I zou ontgaan. Dat was dan ook ongetwijfeld niet de bedoeling; zij moesten er integendeel uit opmaken, hoe up to date hij wel was!
In het algemeen kan men zeggen, dat Feith het raamwerk of skelet van
zijn Verhandeling de regels en de definities aan Macquet en Vossius
(in deze volgorde) heeft ontleend, eventueel met kleine modificaties. Voor de
omkleding van dit geraamte met bespiegelingen en beschouwingen zocht hij
steun bij anderen, bij voorkeur buitenlanders en in het bijzonder de Fransen.
Verhoudingsgewijs moge daardoor de „bijdrage" van Macquet betrekkelijk
klein lijken, in wezen vormt zij de zakelijke kern, de ruggegraat van Feith's
betoog.
Dat betoog is als volgt opgebouwd. Na een Inleiding, die zowel opdracht
aan de bestuurders van Kunst wordt door Arbeid verkregen
als verantwoording beoogt te zijn, omvat de eigenlijke Verhandeling elf hoofdstukken. Het
eerste en het laatste daarvan zijn echter niet bepaaldelijk aan het heldendicht
gewijd. Zij dragen een algemener karakter en kunnen beschouwd worden als
een soort raam, dat ten doel heeft de bespreking van het epos in breder verband te plaatsen. Wij zullen straks aan deze omramings-hoofdstukken nadere
aandacht hebben te wijden. Eerst echter dienen wij na te gaan, wat Feith in
de hoofdstukken 2 t/m 10 over zijn eigenlijke onderwerp te zeggen heeft;
ik beperk mij daarbij zoveel mogelijk tot de concrete punten.
Hoofdstuk II geeft de Beschrijving [= definitie} van het Heldendicht. Even-

als Macquet verwerpt Feith de definitie van Vossius (die hij in de vertaling
van zijn voorganger citeert) als „geheel onvoldoende, en veel te algemeen"
(blz.37); zo zou ook Lucanus eronder vallen! Anders dan Macquet geeft Feith
echter niet aan, wat er aan Vossius' definitie ontbreekt: de eenheid van handeling. Daardoor ontgaat aan de lezer de schakel tussen de definitie en het
feit dat Lucanus' Pharsalia er niet door wordt uitgesloten. Vervolgens verwerpt Feith ook de definitie van Batteux die „het Heldendicht het poëtiesch
verhaal van één wonderbaar bedrijf noemt" (blz.37); hij gelooft namelijk
evenals Macquet
niet „dat het wonderbare tot het wezen van het Heldendicht behoore" (blz.37).
Dan volgt de erkenning: „Onbetwistbaar is de
beschrijving, die de geprezen Schrijver der Proeven van Dichtkund.Lett. ons
aanbiedt, tot hiertoe de beste" (blz.38). Na deze definitie geciteerd te hebben,
verklaart Feith er zich toch niet helemaal door voldaan. Het „uitsluitend kenmerk" de term is afkomstig van Macquet! ontbreekt eraan, namelijk het
narratieve, waardoor het epos zich onderscheidt van het drama.
En zo
147 „Straalt er in den Riedel des heeren van Alphen eene diepe kunde door in de schoone
voortbrengsels der Duitschers bij eene ongeoorloofde onkunde in die zijner Landgenooten.. , enz." (blz. 11).
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verhaal: „Wat is schoonheid? Eenheid in verscheidenheid, of liever, de tot
Eenheid gebragte verscheidenheid. Verscheidenheid zonder Eenheid kan niet
behagen" (blz.51). Hoewel daarbij naar een aantal contemporaine auteurs
wordt verwezen, is deze gehele beschouwing toch wel in de eerste plaats geinspireerd door wat Vossius opmerkt over „de eenheid van handeling ondanks
een veelheid van gebeurtenissen" en over de zorg die een dichter moet besteden aan „de nodige verrassing en afwisseling". 153
Met Hoofdstuk v komen de Personaadjen aan de orde. Evenals Macquet
stelt Feith de historische boven de gefingeerde held, 154 en zijn argumentatie
is een duidelijke echo op die van zijn Zierikzeese voorganger. 155 „Ik weet
wel" aldus Feith „dat men hier tegen ingebragt heeft, dat de hoofdpersoon in het Heldendicht een volmaakt voorbeeld van deugd moet zijn,
dat men zulke volmaakte Helden in de natuur niet vindt, dat men ze derhalve
fingeren moet; dan, behalve dat deze tegenwerping niets zegt, omdat niemand
ontkent, dat de Dichter, eens een waar en bekend Held uitgekozen hebbende,
zijn karakter, en het bedrijf, dat hij van hem bezingt, niet tevens zoo volmaakt zou mogen maken, als hem, naar zijn plan, mogelijk ware, geloof ik
voor mij, dat het natuurlijker, en derhalve belangrijker, is, ook eenige menschelijkheden in zijn' Held te vertoonen, die echter door zijne deugden rijkelijk
vergoed moeten worden" (blz.57). Met zijn laatste opmerking wijkt Feith
van Macquet en de „doctrine classique" af, om zich aan te sluiten bij een
moderne Engelse opvatting. 156 Daarentegen keert hij tot die „doctrine" (en
Tasso) terug, als hij wil „dat de Dichter zijn onderwerp uitkippe in een' tijd,
die op een' behoorlijken afstand van zijne eeuw is, in een' tijd, die wij nog
niet uit het oog verloren hebben, maar die echter ver genoeg van ons verwijderd is, om hem de behoorlijke grootmoedigheid aan de karakters te kunnen doen geven, zonder dat hij bloot sta van door eene nog al te nieuwe en
algemene overlevering tegengesproken te zullen worden" (blz.58). 157 Op
de vraag, of een vrouw „de Hoofdpersonaadje van een Heldendicht (zou)
kunnen zijn", aarzelt Feith antwoord te geven, Enerzijds herinnert hij zich
„geen Dichtstuk, waaruit men, door de ondervinding voorgelicht, deze vraag
voldoende beantwoorden kan" (blz.62-63). Anderzijds ziet hij niet in, waarom
eene vrouw geen Hoofdpersoon van het Heldendicht zou kunnen zijn" (blz.
63).
Als Feith zegt geen epen met vrouwelijke hoofdpersonen te kennen, die
genoeg houvast bieden om de gestelde vraag te beantwoorden, herinnert
hij in een noot aan La Pucelle [d'Orléans] van Chapelain; „dan, dit Dicht15 3 Zie boven, blz. 144, vierde alinea.
154 En
bij voorkeur een nationale held: „een Personaadje [...], daar zijne Natie, voor
welke hij in de eerste plaats zingt, de uiterste hoogachting voor koestere" (blz. 55).
Deze toevoeging is ongetwijfeld ingegeven door de verontwaardiging, die Lucretia
Wilhelmina van Merken in 1779 gewekt had met haar Germanicus, waarin niet de
„voorvaderlijke" Germaanse held Arminius, maar de Romeinse „onderdrukker" de
hoofdfiguur was.
155
Zie voor Macquet's argumentatie: hierboven, blz. 177.
15 6 De noot bij het slot van de geciteerde passage luidt: "In a poem, zegt Schaftesbury [sic],
whether epick or dramatik, a compleat and perfect character is the greatest monster,
and of all poetick fictions not only the least engaging, but the least moral and improving".
157

Vgl. hierboven, blz. 152-153.
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hieruit, of de Dichter zijn oogmerk volbragt heeft" (blz.91). 161
Ten aanzien
van de „inroeping" (invocatio) rebelleert Feith zowel tegen zijn voornaamste
Franse als tegen zijn voornaamste Nederlandse bron. Batteux acht ze onmisbaar, maar dat is volgens Feith slechts een gevolg van het feit dat hij
overeenkomstig de „doctrine classique"
het wonderbaarlijke als noodzakelijk bestanddeel van het epos beschouwt. „Behoort het wonderbare tot
het wezen van het Heldendicht, dan is de inroeping er tevens een wezenlijk gedeelte van. Daar wij het eerste niet gelooven, spreekt het van zelven, dat wij
de inroeping niet [ ... ] wezenlijk keuren" (blz.93), al komt zij praktisch in
ieder epos voor. Wat Macquet betreft, Feith valt hem aan vanwege de bezwaren die in de Verhandeling over de Abraham gemaakt worden tegen de
aanroeping van de Waarheid in de Henriade van Voltaire; bezwaren die hij
„zeer oppervlakkig" acht (blz.95).
Het begin mediis in rebus valt „zeer ver
te verkiezen" boven de chronologische volgorde (blz.96).
Verder komt er
niet zo heel veel belangrijks naar voren, wat trouwens niet verwonderlijk is
als men bedenkt, dat Feith hier uitsluitend over de hoofdhandeling spreekt
en de episoden voorlopig buiten beschouwing laat.
Hoofdstuk viii handelt Over den Stijl. Feith deelt de overtuiging van Macquet, dat een epos niet in proza geschreven kan en mag worden. Hij verwijst
in dit verband naar een Verhandeling van Fraguier: Qu'il ne peut y avoir de
Poêmes en prose, waarop hij echter niet uitvoerig kan ingaan; „Dit zou eene
geheele Verhandeling vereischen" (blz.107) . Intussen wijdt hij toch een 26-tal
bladzijden aan wezen en doel van de poëzie, waarbij hij soms ver van het epos
wegdwaalt. De Runen komen eraan te pas, het rijm, Goethe's Auszug liber
Ossian und die Lieder alter Volker, enz. enz.
In de hoofdstukken ix en x bespreekt Feith respectievelijk de Epizoden
en het Wonderbare, die niet tot „de wezenlijke eigenschappen van het Heldendicht" behoren, maar wèl „twee voo rname sieraden van hetzelve" zijn (blz.
133). Over de episoden zegt hij afgezien van een geleerde uitweiding over
de geheel afwijkende betekenis die Aristoteles eraan toekent als onderdeel van
de tragedie vrijwel hetzelfde als Vossius. 162 Directe ontleningen aan deze
of aan Macquet zijn mij echter niet opgevallen; de schaarse noten verwijzen
naar Riedel en Le Bossu.
Daarentegen is Macquet weer duidelijk aanwezig in hoofdstuk x. De definitie, waarmee Feith begint, is vrijwel letterlijk aan hem ontleend: 163 „Door
het Wonderbare in de Dichtkunst verstaat men gemeenlijk alles wat boven
of vermode gewone werkingen der natuur gaat, en door eenige Godheid
(blz.140). Daarop volgt een uitgender Wezens dan de mensch verrigt wordt"

weiding over „den oorsprong van hetzelve" die grotendeels op de Franse
Homerus-vertaler Paul-Jérémie Bitaubé (1732-1808) berust. Maar zodra Feith
tot zijn „eersten regel" komt, worden wij weer aan Macquet he rinnerd: 164
(blz.145).
„De Waarschijnlijkheid bepaalt het schoone van het wonderbare"
Feith werkt dit evenwel veel breder uit en gaat daarbij een eigen weg. Omdat
de klassieke mythologie voor Christenen geen waarschijnlijkheid hebben kan,
161 Vgl. Macquet: „Zij [de propositie] is de regelmaet van het werk. De Poëet toont'er in,
welke zijne stof zal wezen, en men oordeelt uit de Voorstelling, of de Dichter zijn
taek behoorlijk heeft afgewerkt" (Proeven I, blz. 165).
162 Zie boven, blz. 146, tweede alinea.
163 Zie boven, blz. 178.
164
Zie boven, blz. 179, tweede alinea.
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het verzuim van de overige vereischten wezenlijke gebreken in hetzelve zijn,
zonder echter zijne natuur te veranderen; dat de Versificatie er toe behoort,
in zoo verre deze tot het wezen der Poëzij behoort, en wij geen Heldendicht
buiten Poëzij ons kunnen voorstellen, en eindelijk dat de Epizoden en het
Wonderbare, wél gebruikt, er twee groote sieraden van zijn" (blz. 161-162).
Bij het vaststellen van zijn definitie voor het Heldendicht in Hoofdstuk
II had Feith die van Macquet niet helemaal bevredigend bevonden, omdat
er niet uit bleek dat het epos narratief is. 169 In de volgende hoof stukken
speelt het narratieve kenmerk echter geen enkele rol. Feith werkt daarin
slechts de definitie van Macquet uit, met de eenheid van handeling als
„uitsluitend kenmerk". In de hierboven geciteerde eind-conclusie staan
„de Eenheid, Grootheid, en Geheelheid van daad" dan ook centraal. Het
narratieve is als kenmerk voor het epos volkomen op de achtergrond geraakt en ... vergeten.
Zoals ik hierboven heb opgemerkt, 179 heeft Feith zijn eigenlijke bespreking
van het heldendicht geëncadreerd met twee hoofdstukken van meer algemene
aard, het eerste en het elfde. Van die twee is Hoofdstuk I verreweg het interessantste. Er worden daarin enkele Algemeene aanmerkingen over het Belang
gemaakt. Met Belang bedoelt Feith: belangstelling, en wel de belangstelling
die een literair werk bij de lezer weet of althans dient op te wekken, en die
sterk genoeg moet zijn om hem nauw te betrekken bij wat hij leest. Wij kunnen
het woord dan ook misschien het beste weergeven met: betrokkenheid, geengageerdheid van de lezer. Die betrokkenheid ontstaat niet vanzelf; de auteur
moet er zijn lezers op voorbereiden en naar toe voeren door de sfeer te scheppen die nodig is. Dat wordt vaak veronachtzaamd: „Men verzuimt doorgaans
het gemoed vooraf te bereiden, juist tot zulk een' hartstogt als men voor heeft
op te wekken. Hoe veel schooner zullen ons, bij voorbeeld, het Akkerleven
van Poot, of sommige Idyllen van Gesner voorkomen, als wij ons, bij het
opgaan der zon, in een vrolijk landschap, op een' bemosten steen, of tegen een'
begroeiden heuvel nederzetten, en er daar de lezing van ondernemen?" (blz.
28-29). Maar dat is niet de juiste sfeer voor lezing van een der Night-thoughts
van Young! De somberheid daarvan zal dan geen uitwerking op ons hebben.
Young moet gelezen worden „om middernacht bij eene flaauwe lamp, die een
ruim ouwerwets vertrek naauwlijks half verlicht" (blz.29). De dichter dient
dus ernstig rekening te houden met de invloed van de sfeer, en met name
„de Heldendichter, die in de eerste plaats Dichter van het gevoel moet zijn"
(blz. 32-33). 171 „Door zijn gevoel aandachtig na te speuren, door hieruit te
werken, zal hij zich geheel meester maken van dat zijner Lezers" (blz.33).
ook in de andere voorbeelden die worden
Deze gehele beschouwing is
gegeven
in meer dan één zin typisch Feithiaans. Om te beginnen is
Feith hier veel meer zichzelf dan overal elders in zijn Verhandeling: veel
zelfstandiger, en veel persoonlijker, vooral wanneer hij zijn betoog illustreert met eigen intieme ervaringen. In de tweede plaats is dit hoofdstuk typisch Feithiaans in zijn sentimentaliteit (in de historische en niet
in de huidige betekenis van het woord). En tenslotte: typisch Feithiaans
Zie boven, blz. 182-183.
° Zie boven, blz. 182.
171 Feith denkt hier ongetwijfeld aan Klopstock als heldendichter bij uitstek.
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in de oppervlakkigheid en inconsequentie, die Te Winkel aan onze auteur
verwijt. 172 Feith maakt nauwelijks onderscheid tussen de voorbereiding
op een bepaalde sfeer door de lezer zelf en door de dichter. En toch gaat
het hier om een essentieel verschil! De lezer kan tijd en plaats kiezen die
het meest geschikt zijn om door Poot of Gessner of Young te worden
„gepakt". Maar de dichter heeft tijd en plaats, waarop een lezer zijn
werk openslaat, niet in de hand! Hij moet, zegt Feith, rekening houden
met wat hij in dat opzicht zelf ervaren heeft, „zijn gevoel aandachtig naspeuren en hieruit werken". Daarmee kan hij echter de lezer niet dwingen
zich aan de door hem gewenste sfeer gewonnen te geven! Young komt
nu eenmaal niet tot zijn recht „bij het opgaan der zon, in een vrolijk
landschap". En Feith zelf moet erkennen, dat zijn eerste bezoek aan het
graf van Meta Klopstock, de vroeg-gestorven en diep-betreurde vrouw
van zijn meest bewonderde dichter, hem onberoerd liet: „ik keerde geheel onverschillig weder naar Hamburg" (blz.30, noot). De oorzaak was
het ontbreken van de juiste sfeer: het mooie weer, de schaterende vrolijkheid om hem heen, de „geheele schare" zelfs op het kerkhof „en hier
onder een aantal kinderen". Pas bij zijn tweede bezoek vond Feith de
ontroering die hij zocht: toen hij vóór zonsopg ang, alléén en „in eene
beweginglooze stilte" (blz.32, noot) aan het graf stond. Feith's beschouwing laat bij de lezer van zijn Verhandeling de wrevelige vraag
achter, wat een dichter er eigenlijk aan heeft zich moeite te geven voor
het scheppen van een bepaalde sfeer in zijn werk, als hij toch niet de
uiterlijke omstandigheden kan beïnvloeden, waarin zijn lezers zouden
moeten verkeren om voor die sfeer gevoelig te zijn.
Hoofdstuk xi brengt Eenige aanmerkingen over de navolging der Ouden.
Feith wil daarin aantonen „hoe noodzakelijk de naauwkeurige beoefening
der Ouden, den jongen Dichteren in de eerste plaats zij; één voorbeeld toch
leert meer, dan duizend lessen; de laatste werken op het verstand, het eerste
op het verstand en het hart beide" (blz.167). Hij weet wel „dat er zijn, die
zich tegen alle navolging, hoe genaamd, verklaren; die beweren, dat ze altijd
eene slavernij is, die de krachten van de natuur en de zaden van den geest
verstikt" (blz.173), 173 maar kan het onmogelijk met hen eens zijn. Navolging van de Ouden is op zichzelf een voortreffelijk principe; „het komt er
dan maar op aan, of men op de regte wijze navolgt" (blz.173). Feith ziet
twee manieren waarop men dit kan doen. De eerste laat zich aldus samenvatten: „men moet pogen te ontdekken op welk eene wijze de Ouden de natuur bestudeerd en nagevolgd hebben, vooral in die gedeelten van hunne werken, die sedert zoo vele eeuwen het meest behaagd hebben, om vervolgens op
hun voetspoor de natuur te volgen" (blz.174). Uit de natuur zelf kan de dichter
niet leren, wat men daaraan dient te ontlenen, en hoè men dit bijeen dient
te voegen om te bereiken „dat er een schoon geheel, dat nergens in de natuur
zijn weêrgá heeft, schoon het hoogstnatuurlijk zij, uit voortkomt" (blz.174).
Maar: „van deze gelukkige navolging der natuur vindt hij de modellen in de
Ouden; zij wijzen hem met hun voorbeeld, wat hij verkiezen, wat verwerpen
moet; waarmede hij behagen kan; wat hij in alles te betrachten hebbe; met
" 2 Zie boven, blz. 183.
"3 Rekent Feith daartoe ook Macquet, die aan originaliteit de voorkeur gaf boven ontlening en navolging? Vgl. boven, blz. 179 180.
-
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hunne kunde vooraf verrijkt, is hij voor oneindig hooger vordering vatbaar"
(blz.175). Moderne dichters hebben een heel groot voordeel boven de klassieke auteurs: „waar de laatste de natuur alleen hadden, hebben wij de natuur
en hen" (blz.176; cursivering van mij). De tweede „regte wijze" van navolging der Ouden is het ontlenen van „een groot denkbeeld of eenen schoonen trek" om die „door eene nieuwe verfraaijing" zo tot ons eigendom te
maken, „dat de eerste uitvinder er van, indien hij ze zag, er zelfs het minste
regt van eigendom niet op zou beweren" (blz.177). Het is echter niet genoeg de juiste manier van navolgen te kennen. Men moet óók de juiste auteur als model weten te kiezen en weten te onderscheiden tussen wat bij hem
navolgenswaardig is en wat niet!
In zijn noten bij dit hoofdstuk verwijst Feith praktisch uitsluitend naar
contemporaine auteurs. Dit neemt echter niet weg, dat zijn theorie over
de imitatio volkomen klassicistisch is; het is die van de „doctrine classique" en van Vossius in zijn De imitatione. 174

J. A. de Chalmot
In 1709 verscheen te Lyon voor de eerste maal de encyclopedie van Noël
Chomel: Dictionnaire oeconomique, contenant divers moyens d'augmenter
son bien ... etc. etc. Het werk maakte opgang en werd in de loop van de
eeuw verschillende malen herdrukt en uitgebreid. De belangstelling bleef niet
tot Frankrijk beperkt, maar strekte zich ook over de grenzen uit, zoals blijkt
uit vertalingen in het Duits, Engels en Nederlands. 175
De Nederlandse vertaling is het werk van Jacques Alexandre de Chalmot,
die zich na een kortstondige militaire loopbaan als drukker en boekverkoper
te Leeuwarden vestigde, vanwaar hij later naar Kampen verhuisde. Encyclopedieën waren blijkbaar zijn grote hartstocht; vrijwel zijn gehele leven is hij
bezig geweest met de vertaling, bewerking, uitgave en vermeerdering van Chomel's Dictionnaire. Een hoogtepunt bereikte hij met de verschijning van de
tweede druk van zijn vertaling, als men tenminste een zo zelfstandig bewerkte
en vermeerderde editie nog een „vertaling" kan noemen. Het geheel omvatte
zeven delen, onder de titel:
M. Noël Chomel, Algemeen Huishoudelyk-, Natuur-, Zedekundig- en
Konst-Woordenboek ... enz. enz. Tweede druk geheel verbetert, en meer
als de helft vermeerde rt door J. A. de Chalmot, en verscheidene anderen
(Leiden en Leeuwarden 1768-1777).
De Chalmot was daarmee echter nog niet voldaan. Onmiddellijk zette hij zich
aan het samenstellen van een Vervolg op de bewerking van Chomel's encyclopedie. Achtereenvolgens verschenen daarvan niet minder dan negen delen. In het kader van dit hoofdstuk behoeven wij echter slechts aandacht te
besteden aan het Vierde Deel, zynde het xi. Deel van het Woordenboek (Te
Campen by J. A. de Chalmot, en te Amsteldam by J. Yntema. MDCCLxxxIX).
Want daarin behandelt De Chalmot onder het trefwoord Heldendicht vrij
174 Zie boven, blz. 8 en noot 19 aldaar; R. Bray, Form. doctr. class., blz. 167-168. Vgl.
in Bray's boek ook diens hoofdstukken v en vr, resp. over „L'imitation de la nature"
(blz. 140-158) en „L'imitation des anciens" (blz. 159-190).
" 5 Gert A. Zischka, Index Lexicorum, Bibliographie der Lexicalischen Nachschlagewerke
(Wenen z.j. [1959]), blz. 185, kol. 2.
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uitvoerig de theorie van het epos (blz.2939-2954, met twee kolommen op
elke bladzijde).
Van iemand als De Chalmot valt uiteraard niet te verwachten, dat hij
nieuwe gezichtspunten naar voren brengt. Terecht beschouwt hij het slechts
als zijn taak, in kort bestek zo zakelijk en duidelijk mogelijk samen te vatten
wat volgens de deskundigen een Heldendicht is en aan welke eisen het dient
te voldoen. Men kan niet anders zeggen, dan dat hij daarin uitstekend is geslaagd. Zijn betoog is goed gecomponeerd; zijn uiteenzettingen vallen op door
helderheid en beknoptheid; zijn stijl is onopgesmukt, maar weet een zekere
levendigheid te behouden.
Op welke bronnen De Chalmot steunt, valt in het algemeen niet na te gaan.
Telkens weer horen wij bekende geluiden, maar de desbetreffende opvattingen
en uitspraken zijn te zeer gemeengoed dan dat kan worden vastgesteld, door
welk intermediair zij ter kennis van de auteur zijn gekomen. Wij zullen trouwens wel mogen aannemen, dat deze met een „encyclopedische" belangstelling alles gelezen heeft wat hij over zijn onderwerp in handen kon krijgen,
om vervolgens de vruchten van die lectuur
vermeerderd met enkele persoonlijke conclusies
tot een eigen amalgaam te verwerken. Maar ook hier
geldt, dat elke regel zijn uitzonderingen heeft. Naar ik meen, kan met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangetoond, dat De Chalmot
vertrouwd is geweest met de Verhandelingen van Macquet en Feith, en aan
elk van deze beide auteurs een bepaalde passage heeft ontleend. Verwonderlijk
is dit trouwens niet. Toen de Kampense encyclopedist aan zijn artikel werkte,
behoorden deze beide Verhandelingen tot de nieuwste en belangrijkste publikaties over het epos, die hij raadplegen kon.
De kern van De Chalmot's betoog wordt gevormd door een demonstratie,
aan de hand van Voltaire's Henriade, van de wijze waarop een epos in elkaar
behoort te zitten. 176 Daaraan gaan een aantal opmerkingen van meer algemene
aard vooraf, waarin wij de eigen „stem" van de auteur het duidelijkst kunnen
beluisteren.
Hij begint met een definitie, die na Macquet en Feith teleurstelt door vaagheid en onvolledigheid: „Het Heldendicht is een dichterlyk verhaal van eenig
groot en ongemeen bedryf, geschikt om verwondering gaande te maaken"
(blz.2939,ko1.2). Dat wordt evenwel enigszins goedgemaakt door wat er onmiddellijk op volgt: „Het onderwerp van een Heldendicht moet derhalven

eene enkele daad zyn. Twee daaden, by elkanderen te gelyk verhaald wordende, zouden, indien men'er op eene gelyke wyze belang in nam, het hart verdeelen, en deszelvs aandoeningen zeer veranderlyk maaken" (blz.2939,ko1.2).
In dit verband komt ook ter sprake, dat een heldendicht géén levensbeschrijving kan en mag zijn: „Het gansche bedryf van eenen Held, of dat gene het
welk men een leeven noemt, kan gevolglyk geen onderwerp van een geregeld
[ = aan de regels beantwoordend, regelmatig] Heldendicht uitmaaken. Een
geheel leeven is veel te omslagtig om het met eenen opslag 177 te kunnen beschouwen. [ ... ] Alles is ook niet grootsch en heldhaftig in het leeven van
eenen Held, en zyne poogingen om zich doorluchtig te maaken, worden nu en
dan door tusschenpoozingen van ruste afgebrooken. Dewyl eindelyk alle zyne
daaden, ter bereikinge van een zelvde einde, niet noodwendig met elkanderen
176
177

Daarbij worden de citaten uit de Henriade steeds gegeven in de vertaling van Feitama.
Zie boven, blz. 183 en noot 152 daarbij.
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Verrassend is de definitie, die de Kampense auteur voor het wonderbaarlijke
geeft. Ik heb die in deze vorm elders niet a angetroffen, wat overigens niet
zeggen wil dat hij ze niet aan een mij onbekende bron ontleend zou kunnen
hebben. Zij luidt als volgt: „Het wonderbaare van het Heldendicht is dan eenvoudiglyk daar in gelegen, dat men het dekzel, het welk de krachten, die de
Natuur werkzaam doen zyn, bedekt, aflicht, om de handelwyze van God, met
betrekking tot de menschelyke zaaken, bloot te leggen. Wanneer men die
paalen te buiten gaat, dan laat zulks niets anders over dan eene ydele vervoering van eene verwilderde verbeelding. Niets is schoon dan het gene tevens
waar is" (blz.2945,ko1.2). 181 Ter adstructie daarvan wordt een reeks verwerpelijke buitensporigheden genoemd, waaronder weer „het betoverd woud
van Tasso" en „de geboorte der zonde van Milton". Waarschijnlijk is reeds
hier de invloed van Macquet aanwezig. 182 Onmiskenbaar echter doet deze
zich gelden in de volgende passage: „Schoon men met waarheid zeggen mag,
dat de Godheid zich met alle menschelyke zaaken bemoeit, schynt het egter,
dat men om de waardigheid deezer oirzaake te bewaaren, haar niet moet doen
voorkomen dan in gewichtige onderneemingen, en zelvs niet dan in de gewichtigste omstandigheden dier onderneemingen, en w anneer zonder zulk
eene tusschenkomst, de Menschen zich, by gebrek van doorzicht of vermogen,
lichtelyk zouden kunnen verwyderen van het oogmerk, het welk de Godheid
wilde dat zy bereikten. Homerus heeft een voornaam gebrek, daar in bestaande, dat hy de Goden in al te kleine omstandigheden doet te voorschyn
komen. Het is wel waar dat de tusschenkomst der Goden de zaaken waardigheid byzet, en het wonderbaare te weeg brengt, maar het is tevens waar dat
de Godheid, door ingevoerd te worden, wanneer de zaaken niet gewichtig genoeg zyn, verlaagd wordt. Men kan die zwaarigheden wegneemen, door te
doen merken, dat de Godheid slegts leenspreukig [ = metaphorisch, allegorisch]
is op te vatten, om de zaak leven en verhevenheid by te zetten" (blz.2940,
ko1.2). Behalve in de laatste zin is De Chalmot hier duidelijk de spreekbuis
van Macquet. 183
De verwijzing naar het allegorische in de laatst geciteerde zin herinnert
ons vanzelf aan de Traité du poëme épique van Le Bossu, voor wie de allegorie immers de voornaamste eis was, die aan het epos moet worden gesteld. 184 Zó ver wil De Chalmot echter lang niet gaan. Op blz.2946, kol.
1 t/m 2947, kol. 1, polemiseert hij tegen „vader Bossu", wiens definitie van
181 Invloed van Feith? Zie boven, blz. 186: „De Waarschijnlijkheid bepaalt het schoone van
het wonderbare".
18 2 Zie boven, blz. 179. De Chalmot is echter „moderner" dan Macquet, in zoverre hij op

zijn opsomming laat volgen: „Ondertusschen zoude ik nog meer zin hebben in dergelyke buitenspoorigheden, dan in de koele en sombere wysheid van eenen schryver,
die nooit van grond durft gaan, en zich steeds vreesachtig vertoont" (blz. 2940, kol. 2).
Een rationalisme, dat alle gevoel en verbeelding uitsluit, kan hem niet meer bevredigen.
183
Aan wat men hierboven, blz. 179, over de desbetreffende opvattingen van Macquet
vermeld vindt, voeg ik hier nog één citaat toe: „Onze God is de ware God, onze Godsdienst te heilig, te gewigtig, om denzelven door beuzelingen te beledigen. Wij dulden
volstrekt niets, dat hier naer gelijkt, en bij ons moet een Dichter den eerbied voor de
openbaring en de grootheid van het Opperwezen ongeschonden bewaren" (Proeven I,
blz. 214).
"4 Zie boven, blz. 165.
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het epos hij aldus in het Nederlands overbrengt: „Volgens hem is het Helden-

dicht een Vertoog, door konst uitgevonden, om de zeden te vormen door
onderwyzingen, die onder Leenspreuken [ = all egorieën] van eene gewigtige
daad verborgen zyn, het geen opgesteld is in vaarzen, en waar in men verhaalt op eene waarschynlyke, aangenaame en wonderbaare wyze" (blz. 2947,
kol.1). Dat is voor de Kampense encyclopedist hl te rationalistisch en moralistisch! 185

Johannes Kinker
Van 1819 tot 1821 verschenen bij Johannes van der Hey te Amsterdam in
drie delen de Gedichten van Mr.J.Kinker, sinds 1817 hoogleraar in de
Nederlandse taal, geschiedenis en welsprekendheid aan de Hogeschool te
Luik. Aan elk van deze delen deed de auteur een uitvoerige Voorrede voorafgaan, waarin hij zijn theorieën over poëzie uiteenzet. In die van Deel I
staat de verhouding tussen dichtkunst en wijsbegeerte, en in verband daarmee
het goed recht van wijsgerige poëzie, centraal. De Voorrede van Deel u
handelt in het bijzonder over de ode als hoogste vorm van lyrische poëzie,
terwijl die v an Deel in zich voornamelijk bezig houdt met het heldendicht.
Het is Kinker's theorie over dit laatste, waarop ik hier, in het kader van de
„Nederlandse stemmen over het epos", nader dien in te gaan. 186
Kinker's beschouwing over het epos onderscheidt zich van de eerder besproken verhandelingen door het feit, dat zij geen op zichzelf staand en in
zichzelf afgerond geheel vormt. Zij maakt deel uit v an zijn literaire theorieën
in het algemeen, en kan slechts in verband daarmee naar de werkelijke bedoeling van de auteur worden begrepen. Op hun beurt echter zijn die theorieën
weer onlosmakelijk verbonden met de levens- en wereldbeschouwing die
Kinker zich als wijsgerig denker verworven had. Het is daarom onvermijdelijk
met een enkel woord aan te geven, tegen welke achtergrond zijn epische
theorie moet worden gezien, alvorens op die theorie zelf in te ga an .
Kinker gaat uit van het bestaan van twee verschillende werelden: een
stoffelijke en een geestelijke. Tussen die werelden zijn er echter „verscheidene
punten van analogische overeenkomst". Door deze wordt de verbeeldingskracht) er bijna vanzelf toe gebracht „om zich dan eens het louter stoffelijk
als bezield, en dan weder het louter geestelijke als ligchaamlijk voor te stellen".
Deze overdracht van de ene natuur naar de andere levert „geen eigenlijk gezegd begrip op, maar iets gedaantelijks, eene zweemende afbeelding van een
begrip, dat letterlijk genomen valsch zou zijn, en echter, door zijne form eene

voorstelling oplevert, welke ons aantrekt; hetgeen, in den grond, toch niets
anders is dan eene voorkeur, welke wij aan het louter denkbeeldige boven het
185 Zie boven, blz. 193, noot 182.
188 G. J. Vis, Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de
Voorredes bij zijn Gedichten (1819-1821), diss. Amsterdam S.U. (Zwolle 1967). —
Een veelszins voortreffelijke samenvatting van Kinker's opvattingen vindt men in het
boeiend geschreven essay van J. A. Rispens : De geharnaste dromer: Mr. Johannes
Kinker als aestheticus en dichter (Kampen 1960). — Men zie verder ook : C. de Deugd,
Het metafysisch grondpatroon van het Romantische literaire denken; de fenomenologie
van een geestesgesteldheid, diss. Utrecht (Groningen 1966), waarin vrij wat aandacht

aan Kinker wordt besteed.
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waarwordingen" (blz.44). Zo wordt dus het wereldbeeld van Kinker beheerst
door „de verheven gedachte der identiteit van Natuur en Geest" (blz.46), en
is de schoonheid voor hem „niet louter een schone schijn, doch symbool van
een zedelijke wereldorde" (blz.44). Men moet hier echter niet denken „aan
het bovennatuurlijke in theïstische of orthodoxe zin. De wijsgeer der identiteitsfilosofie blijft binnen de grenzen van zijn conceptie der natuur, maar van
de Natuur als een door de onstoffelijke, zedelijke Idee gedragen vormenpanorama" (blz.44).
Ik ben er mij van bewust, dat mijn samenvatting van Rispens' beschouwingen te beknopt is dan dat daaruit de betekenis van het zwemende
met voldoende duidelijkheid naar voren zou komen. Daarom voeg ik er
nog aan toe, wat Vis over deze term opmerkt. Tegen de achtergrond
van het bovenstaande is daarmee dan van die term het maximum aan
rationele omschrijving gegeven, dat denkbaar is. Want het zwemende is
zèlf een „zwemend" begrip, dat zich wel benaderen, maar nooit helemaal
in woorden vangen laat. Hier volgt dus wat Vis erover zegt: „De
term komt nogal eens voor in combinatie met het woord vluchtig. Het
duidt het karakter aan van het esthetische, het geestelijk-stoffelijke, als
iets waar men geen vat op krijgt; het behoort immers niet geheel tot de
stoffelijke wereld, maar ook niet geheel tot de geestelijke. Daardoor is het
niet onder begrippen op te nemen; het is van een gemengde natuur.
[ ... ] Wanneer men nu Kinkers beschrijving van het heen en weer gaan
van het geestelijke naar het stoffelijke (en omgekeerd) in de artistieke
schepping ziet aangeduid door de termen zwemend, vluchtig, analogisch,
dan kan zijn term zwevend hieraan nog als vierde synoniem worden toegevoegd ter kenschetsing van dezelfde zaak ... [ ... ] Het zwemende is
evenwel niet alleen maar een negatieve kwalificatie. Wat men er positief
van kan zeggen is, dat het zwemende karakter van het kunstwerk veroorzaakt wordt door het analogische daarin, nl. de geestelijk-stoffelijke
conceptie van de esthetische idee die de kiem vormt van elk kunstwerk
(en dat elk kunstwerk zijn wijsgerige inslag geeft). Het zwemende is dat

wat fijner, minder bruut stoffelijk en daardoor ook vluchtiger is dan de
gewone alledaagse zaken". 192
met de
Ik meen
misschien zou ik beter doen te zeggen: ik hoop
bovenstaande excurs genoeg achtergrond aan Kinker's beschouwing over het
epos te hebben gegeven, om nu tot de bespreking daarvan te kunnen overgaan.
Kinker begint met de opmerking, die ik aan het begin van dit hoofdstuk
geciteerd heb, 193 dat er ten aanzien van het epos ongetwijfeld een soort consensus bestaat. Zodra men echter naar een preciese definitie gaat zoeken,
loopt men vast niet alleen als men de theorie, maar ook als men de prak
tijk van het genre bestudeert. „Dikwijls raakt men zelfs in verzoeking om te
beweren, dat wanneer men het eigenlijke wezen des Heldendichts in den Ilias aantreft, men aan de Odyssé dien naam behoort te weigeren" (blz.v-vi). 194
19 2 G. J. Vis, Joh. Kinker, blz. 94-95.
193 Zie boven, blz. 138.
194
Ik verwijs steeds naar de Voorrede in de uitgave van het derde deel der Gedichten in
1821. Men vindt de tekst ook bij Vis, Joh. Kinker, blz. 163-185, met vermelding van
de oorspronkelijke paginering tussen vierkante haken.
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Dat is nu eenmaal het nadeel van de verdeling der poëzie in genres die aan
bepaalde regels worden gebonden. Wij komen er niet mee uit. Als wij voor het
heldendicht uitgaan van de meest gangbare definitie en zeggen „dat het een
dichterlijk verhaal is van slechts ééne binnen de grenzen der mogelijkheid besloten daad, die grootsch, edel en belangrijk is" (blz.vii), dan kan er op die
basis ongetwijfeld „een zeer uitmuntende épopée" (blz.viii) geschreven worden,
maar even goed een volkomen mislukking. En Kinker is geneigd ook het omgekeerde aan te nemen, namelijk dat men zènder de eenheid van daad „een
dichtstuk zou kunnen vervaardigen, waaraan geen echt kenner dezen naam
[ = die van heldendicht] zou willen weigeren" (blz.vm). En dan de eis van
waarschijnlijkheid! ! Wanneer men die als maatstaf aanlegt, „dan zijn er geen
grooter zondaren dan Homerus en Tasso; en geen gehoorzamer Dienaressen
van deze Wetgevers dan Lucretia Wilhelmina van Merken; (evenwel nog maar
alleen in haren Germanicus). En waar het met Klopstock en Milton heen
moet; ... daar durf ik niet aan denken" (blz.ix). In werkelijkheid blijkt „een
heldendicht (dewijl men er toch dien naam aan gegeven heeft) juist het tegendeel van eene dichting binnen de grenzen der mogelijkheid of waarschijnlijkvoor het heldendicht is de
heid" (blz.ix). Wat het dan wèl is? Een verhaal
dat de dichter „uit het hart moet vloeijen"
narratieve vorm een vereiste
en gedragen moet worden door zijn verbeeldingskracht (blz.x). Gevoel en
verbeelding zijn nodig voor àlle vormen van poëzie, maar het is duidelijk
„dat het heldendicht, 't welk gedurende eenige boeken of zangen, onze aandacht niet angstvallig gespannen, maar op de onderhoudendste wijze levendig
moet houden, eene allervruchtbaarste, zeer bewegelijke en spelende verbeeldingskracht als hoofdvoorwaarde onderstelt en vordert" (blz.xi). En verder
moet er natuurlijk een „eenheid" zijn: het geheel moet een samenhang vertonen, die de belangstelling en de aandacht onafgebroken gevangen houdt.
„De eenheid van daad kan daartoe zeer bevorderlijk zijn", maar zij is géén
conditio sine qua non. Als de dichter de vereiste „eenheid v an belang" op
andere wijze weet te realiseren, is het 66k goed. Het is àltijd goed, zolang
er maar „ééne grootsche gedachte" is, die alles beheerst en alles verbindt.
„Het voorschrijven van eene andere eenheid in het Heldendicht, even als in
het Treurspel, is eene willekeurige vordering, welke, indien hier eenig gezag
gelden kon, door dat van Homerus zelven gewraakt wordt" (blz.xi).
Deze beschouwingen betekenen niet meer of minder dan een verwerping
van de „doctrine classique"! Kinker erkent geen algemene regels, waaraan
elke auteur zich bij het schrijven van een epos te houden heeft. Een dichter moet zijn eigen regels vinden, regels die speciaal en misschien zelfs
uitsluitend voor het éne heldendicht gelden waaraan hij bezig is, en die
hem de gelegenheid bieden dit te realiseren naar zijn hoogste potentie.
Terecht merkt Rispens in dit verband op: „Als men even bedenkt, hoeveel oorspronkelijkheid en zelfstandigheid er in de 18e eeuw nodig was,
om onder de suggestie en de ban van autoriteiten op filosofisch en literair
gebied als Aristoteles, La Harpe 195 e tutti quanti uit te komen, dan zal
men de betekenis in dezen van een man als Kinker beseffen". 196
Met dit alles, zo vervolgt Kinker, is men er echter niet. Het meest essen195 Frans dichter en criticus, schrijver van Cours de littérature, (1739-1803).
19 g J. A. Rispens, Geharn. dromer, blz. 67.
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op de bedrijven en handelingen der menschen in het epische verhaal, een van
de menigvuldige bruikbare middelen (is), om het verband tusschen onze stoffelijke en zedelijke natuur dichterlijk uit te drukken" (blz.xvii). Wat „het
bovennatuurlijk gedeelte" van het wonderbare betreft, dit kàn krachtens zijn
aard niet anders dan allegorisch zijn. Maar en weer maak ik gebruik van
Rispens' verduidelijkende paraphrase —:
„ ... maar het is een waarlijk bestaande hogere orde van allegorie, dan
de in de literatuur gangbare, die dient om een minder bevattelijke gedachte te verduidelijken. Deze hogere allegorie maakt met de wereld,
waarvan ze de wederschijn, het tegenbeeld is, één geheel uit. Het bovennatuurlijke wonderbare is een variatie van dit «in de beide orden van ons
bestaan voorhanden» allegorische. [ ... ] Hoe meer de allegorie het in
elkaar grijpen der beide werelden veraanschouwelijkt, des te bruikbaarder
• zal ze zijn als instrument voor de poëtische betovering van het epos". 198
Tot die betoverende werking van het epos draagt „het geloof aan de Godenleer, waaruit de mythe ontleend is" niet bij; het tegendeel is eerder het geval.
Want het bovennatuurlijke dat „men als werkelijk, zoo en niet anders, aanneemt, plooit zich te veel naar onze prozaïsche werkelijkheid", en laat niet
genoeg ruimte over voor de vrije verbeeldingskracht. „Daarom, misschien,
trekken ons de Goden van Homerus meer aan dan de geheel vergeestelijkte
God der Christenen, en de goede en kwade geesten" (blz.xix).
Kinker bewondert het daarom in Bilderdijk, dat deze met zijn Ondergang
der eerste wareld een „nog geheel ongebaanden weg (insloeg), door het geen
er in het boek der schepping over de vermenging der Kinderen Gods met de
dochteren der menschen gezegd wordt, tot grond eener nieuwe mythologische
dichting voor zijn Heldendicht te kiezen" (blz.xix). 199 Daarmee had hij een
onderwerp gevonden dat een Christelijk epos mogelijk maakte zonder dat de
" 8 J A. Rispens, Geharn. dromer, blz. 69-70. — Bij Kinker zelf leest men : ,,... met dien
verstande echter, dat dit allegorische door den Dichter niet als bloote Leenspreuk
(= allegorie, metaphoor] voorgesteld of behandeld worde, even als men daarvan bij
voorbeeld gebruik maakt om eene anders minder bevattelijke gedachte te verduidelijken : want dan wordt de verbeelding slechts ingeroepen om het verstand voor te
lichten; — maar het allegorische, als in eene hoogere orde van zaken waarlijk bestaan-

de ; maar zoo bestaande, dat het met die wereld, waarvan het de wederschijn of het
tegenbeeld is, een enkel geheel uitmake. Uit dit oogpunt beschouwd, is dit zoogenoemde bovennatuurlijke wonderbare geene soort, waarvan de leenspreuk het geslacht
is, maar veeleer omgekeerd; de Leenspreuk en, in 't algemeen, al het overdragtelijke
in de Dichtkunst en de welsprekendheid, zijn verschillende wijzigingen van dit in de
beide orden van ons wezen voorhanden allegorische; en het epische machine is er eene
meer sprekende aannadering toe. [. . .] Hoe meer de allegorie het standpunt nadert,
waarop zij hare eenzelvigheid met het verband der beiderlei naturen, welke wij deelachtig zijn, uitspreekt, en het ineengrijpende der beide werelden aanschouwelijk
maakt, zoo veel te meer ook zal zij bruikbaar zijn voor de poëtische begoocheling
[ = bekoring] van het heldendicht" (blz. xviii-xix).
" 9 Zie Genesis 6 : 1-2 en 4, waar overigens niet staat „Kinderen Gods", maar „Gods zonen".
Kinker heeft de afwijkende term ontleend aan de Voorrede van Bilderdijk bij diens
epos. De dichter interpreteert „Kinderen Gods" als in het Paradijs geboren en niet
bij de zondeval betrokken zonen van Adam en Eva, die hij Paradijsgeesten noemt en
die een soort middenpositie innemen tussen de engelen en de gevallen mensheid; o.m.
hebben zij de onsterfelijkheid behouden.
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verbeelding telkens door dogmatische en traditionele voorstellingswijzen afgeremd en gecorrigeerd werd. Maar véél belangrijker vindt Kinker het nog,
„dat de fictie van de vermenging van meer geestelijke met meer stoffelijke
wezens" (blz.xx), d.w.z. van Paradijsgeesten met sterfelijke meisjes, zo bij
uitstek geschikt is voor toespelingen op de tweeledigheid van de mens als
geest en stof.
Na de „uitstap" over Bilderdijk's epos (en zijn eigen poging om iets dergelijks te scheppen) keert Kinker terug „tot de Theorie van het Heldendicht"
(blz.xxvi). Gezien de dominerende plaats die het wonderbare daarin behoort
in te nemen, zal het beste Heldendicht „voorzeker dat zijn, waarin de bovennatuurlijke (men hechte echter niet te sterk aan de strenge beteekenis van dit
woord) waarin de bovennatuurlijke drangvederen zoo gelukkig met het
overige gedeelte van de fabel zamengeweven en verwikkeld zijn, als wij, in
welk een stelsel dan ook, het zinnelijke en zedelijke onzes aanwezens, dat is,
de beide orden van denkbeelden, waarin zich onze gedachten bewegen, in ons
zelve gevoelen en opmerken; edoch met die geestig zweemende vlugtigheid,
welke eenen hoogen graad van poëzij vordert, om er al het geheimzinnige dat
er aankleeft, met eene der verbeelding bevredigende helderheid van te schilderen ... " Kinker werkt dit nog verder uit, maar het bovenstaande is voldoende om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Het volmaakte
heldendicht moet in en door de werking van het zwemend-wonderbare zijn
lezer de identiteit van Natuur en Geest als schoonheid doen ervaren.

Een onmogelijke eis! Kinker is er zich van bewust en anticipeert op het
protest van zijn lezers: „Maar dit is zeker het Heldendicht zoo als het nooit
bereikt zal worden!" (blz.xxix). Zijn antwoord luidt: „Wie zal er aan twijfelen?
Maar eene welbegrepen theorie kan niet nalaten het hoogste te vorderen"
(blz.xxix). En daarmee zet hij een Umwertung van het begrip „theorie" in,
die volstrekt revolutionair is. De theorie van het epos is niet wat het klassicisme ervan gemaakt heeft: „Zij is geen wetgeefster, die regelen voorschrijft,
waarnaar het epische verhaal in elkander geschoven, oratorisch verdeeld, naar
een reeds bestaand model voltooid, en in de bewerking versierd moet worden"
(blz.xxix). Zij kan en mag niets anders zijn dan „de beschouwing van het begrip zelve, waaronder men een voortbrengsel van kunst opneemt, maar door
het kunstgevoel tot eene minder of meerder ideale, zinnelijk-aanschouwelijke
hoogte verheven" (blz.xxx). Met andere woorden: de „welbegrepen" epische
theorie schrijft niet voor hoe een heldendicht in elkaar moet zitten, maar
geeft aan wat het idealiter dient te zijn.
Dit ideale heldendicht is krachtens zijn wezen ondenkbaar zonder „de
Godsdienst, dat is, het geloof aan eene alle verbeelding te boven stijgende
zedelijke orde van zijn" (blz.xxxi) in welke vorm dan ook. Het veelgodendom van de Oudheid was „zekerlijk niet de minstbegunstigde Godenleer voor
het Heldendicht; schoon men daarom niet beweren zal dat de wijze, waarop
de Ouden, vooral Homerus, die schilderen, de verkiezelijkste zou zijn" (blz.
xxxi-xxxli). Het moderne, d.w.z. Christelijke, heldendicht wordt in zijn vrije
ontplooiing belemmerd door „half kerkelijk half profaan vooroordeel",
dat zich verzet tegen de dichterlijke conceptie van bovennatuurlijke wezens die
nèch loutere allegorieën nèch enkel goede of boze geesten zijn, maa r werkelijke in meerderen of minderen graad stoffelijke, en tevens redelijke en
zedelijke schepselen" (blz.xxxii; cursivering van mij). Het is dan ook „hoogst
bedenkelijk, of wij in ons land nog eenige hoop op een vrijgeleide voor een
200

nog te vervaardigen Heldendicht mogen voeden". Tenzij misschien als „het
niet bij de eerste vijf zangen van De Ondergang der eerste Wareld blijven
zal" (blz.xxxm)!
Kinker's epische theorie ligt niet, zoals die v an al zijn Nederlandse voorgangers, in het verlengde van de „doctrine classique" en via deze van
Aristoteles. Hij handhaaft de oude termen, maar legt daarin een geheel
nieuwe betekenis. Zijn theorie betekent een radicale breuk met de traditie,
een volkomen nieuw geluid. Helaas ging dit „nieuw geluid" niet met „een
nieuwe lente" gepaard. Bilderdijk heeft zijn epos nooit voltooid; als hij
dit wèl gedaan had, zou hij trouwens vrijwel zeker Kinker hebben teleurgesteld in wat deze van hem verwachtte. En Kinker's eigen dichterschap
was te zwak om ook maar bij benadering zijn ideaal praktisch te kunnen
verwerkelijken. Dat is de tragiek van deze man, wiens ideeën „in de
Nederlandse entourage iets bijzonders zijn en [ ... ] zelfs Europees gezien
nog opvallen". 200
B. H. Lulo f s
Tenslotte dan nog de „stem" van Mr. Barthold Hendrik Lulofs (17871849), de Zutphense rechtskundige en dichter die in 1815 benoemd werd tot
hoogleraar in de Nederlandse letterkunde en welsprekendheid te Groningen.
Wat hij over het epos te zeggen heeft, ligt enigszins verscholen in de bewerking
van een vertaling van een Engels studieboek. Hoe de vork precies in de steel
zit, wordt duidelijk gemaakt door de omslachtige titel van het bewuste werk,
dat in 1837 bij de Groningse Akademiedrukker J. Oomkens het licht zag:
Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over
Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst, naar het Engelsch van Hugo
Blair, in leven Hoogleeraar te Edinburg enz., in drie deelen vertaald door
wijlen den hoogleeraar Mr. Herman Bosscha, en thans op nieuws uitgegeven door Mr. B. H. Lulofs, Hoogleeraar in de Nederlandsche Letterkunde en Welsprekendheid te Groningen, Lid van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut enz. enz. (die bij dezen derden Druk een zeer groot aantal van eigene Aanteekeningen gevoegd heeft; gelijk onder anderen, in
dit Deel, over de Poëzij bij de Ouden, de Franschen, Engelschen, Duit-

schers, Italianen, Nederlanders enz. enz. tot op onzen tegenwoordigen
tijd). Derde en laatste Dee1. 201
Tot de „eigene Aanteekeningen" van Lulofs behoren zijn beschouwingen over
het heldendicht, naar aanleiding van Blair's opmerkingen over het epos waar20

° C. de Deugd, Metaf grondpatroon, blz. 3 63 .
Hugo (Hugh) Blair (1718-1800) was sinds 1759 hoogleraar in poëtica en rhetorica —
een nieuw-ingestelde leerstoel — te Edinburgh. Hij verwierf vooral bekendheid als
fervent verdediger van de authenticiteit van de Songs of Ossian. In 1783 verschenen in
twee delen zijn Lectures on rhetoric and belles-lettres. — Herman Bosscha (1755-1819)
was in de eerste plaats classicus, maar beheerste ook een reeks aanverwante vakken.
De roerige tijd, waarin hij leefde, was oorzaak van een loopbaan vol veranderingen,
deels als rector van Latijnse scholen, deels als hoogleraar. In 1795 werd hij hoogleraar
in de geschiedenis, Griekse taal en welsprekendheid te Harderwijk, in 1804 in de
geschiedenis en Romeinse antiquiteiten te Groningen, in 1807 in de middeleeuwse en
latere geschiedenis der Nederlanden aan het Athenaeum te Amsterdam (waar hij
tevens rector van de Latijnse school bleef).

Sol
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mee hij zich niet geheel kan verenigen. Men vindt ze op blz.274-333 van het
boek.
De opzet is nogal curieus. Lulofs doet het voorkomen, alsof hij graag een
diepgaande studie over het epos zou hebben geschreven en dit slechts nalaat,
omdat dit in zijn heruitgave van de vertaalde Blair te veel plaats zou innemen.
Hij moet er zich daarom toe beperken „de Hoofdpunten van onderzoek in
dezen vraagsgewijze op [te] geven" (blz.275). Zelfs voor het stellen van de
vragen, die eigenlijk besproken en beantwoord zouden moeten worden, heeft
hij intussen toch nog elf bladzijden nodig! Hij groepeert ze naar de „zes Afdeelingen", waarin naar zijn mening de studie over het epos
die hij niet
geeft!
zou kunnen worden „gesplitst" (blz.275). In die zes afdelingen zouden achtereenvolgens aan de orde moeten komen (blz.276) :
1 een bespreking van epische poëzie in het algemeen en van het Heldendicht
in het bijzonder; de oorsprong en letterlijke betekenis van de termen epos,
epopee, heldendicht enz.; de aard, de soorten en de strekking („doel") van
het genre;
2 de „hoofdvereischten van het ernstige Heldendicht" met betrekking tot de
stof en de „innerlijke behandeling";
3 een voortzetting van de bespreking der „hoofdvereischten", maar nu „wat
meer den vorm en de uiterlijke behandeling [ ... ] betreft";
4 een „overzigt [ ... ] van de Geschiedenis des ernstigen Heldendichts en
van de voornaamste Heldendichters";
5 een overzicht van het boertige heldendicht en zijn geschiedenis;
6 iets over „zoogenaamde gemengde soorten des Heldendichts". 202
Lulofs bereikt op deze manier inderdaad het effect dat hij kennelijk beoogde: de indruk te wekken dat hij heel deze gecompliceerde materie volledig
beheerste en op al de door hem gestelde vragen een afdoend antwoord zou
geven, als gebrek aan plaatsruimte hem dit niet onmogelijk maakte. In werkelijkheid echter geeft hij niet meer dan een compilatie van de vragen, die in de
verhandelingen van zijn voorgangers
van wie ik slechts de voornaamste heb
besproken 203
naar voren waren gekomen, terwijl hij er zich zorgvuldig van
onthoudt dieper op de betrokken problemen in te gaan, laat staan er een eigen
standpunt tegenover te bepalen. Dat zijn elf bladzijden met vragen de lezer
geen stap dichter tot begrip voor het epos voeren, maar hem integendeel in
verwarring brengen, komt bij Lulofs blijkbaar niet op.
Uit de aard van zijn vragen valt intussen toch wel op te maken, dat de
Groningse hoogleraar in principe nog altijd een adept is van de „doctrine
classique" en een normatieve theorie voorstaat. Een enkel citaat is voldoende
om dit aan te tonen. Na „vraagsgewijze" over de keuze van een passend
onderwerp voor het heldendicht te hebben gesproken, vervolgt Lulofs: „In
202 Met die „gemengde soorten" doelt Lulofs, zoals uit zijn desbetreffende vragen blijkt,
in de eerste plaats op „het zoogenaamde Romantische Heldendicht", nl. de romanzo.
Maar „behooren er ook nog andere toe? [.... ] Kan men de Koningin der Feeën (the
Fairy-Queen) van den oud-Engelsen Dichter Spenser een Romantisch Heldendicht
heeten? En bij de Hoogduitschers den Oberon, Amadis en soortgelijke Dichtstukken
van Wieland?" (blz. 284-285).
203
Behalve naar de „stemmen" uit deze paragraaf verwijs ik ook naar wat in Hoofdstuk i
over de publikaties van Jeronimo de Vries en N. G. van Kampen werd opgemerkt
(blz. 12-19).
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echt Heldendicht voor volstrekt noodzakelijk; want daarin kan eerst al de
kracht des dichterlijken penseels geopenbaard worden; daardoor kan eerst de
geheele ziel regt met bewondering worden vervuld. Het is behoefte voor die
ziel, het Zigtbare aan het Onzigtbare, de Aarde aan Hemel en Hel te knoopen.
Slechts in de helder-donkere streken, die de Dichter ons in Bovenzinnelijke
Gewesten weet te ontsluiten, kan hij de Verbeelding regt doen omdolen"
(blz.292-293).
Hier horen wij toch wel duidelijk een echo op de Derde Voorrede van
Kinker! Lulofs moge dan niet gereageerd hebben op diens stelling dat
de theorie van een genre „de beschouwing van het begrip zelve" dient
te zijn hij kent wel degelijk Kinker's beschouwingen over het epos!
Sterker nog: hij neemt er diens bewonde ring voor het Wonderbare uit
over! Ook hij acht het in een epos onmisbaar; ook hij ziet daarin het
hoogste dat de verbeelding bereiken kan en een behoefte van de ziel!
en daarin zal ongetwijfeld de invloed
Alleen transponeert hij dat alles
naar een andere gevan Bilderdijk zich (mede) hebben doen gelden
loofswereld: uit die van de identiteitsfilosofie naar die van het orthodoxe
Protestantisme. „Het zinnelijke en zedelijke onzes aanwezens, dat is, de
beide orden van denkbeelden, waarin zich onze gedachten bewegen" van
Kinker206 worden bij hem vervangen door de Aarde ener-, Hemel en Hel
anderzijds. Maar de formulering blijft opvallend lijken op die van Kinker;
zelfs diens „heldonker, dat op de verbeelding werkt" 207 vinden wij in het
bovenstaande citaat terug!
is thans niet
zo gaat Lulofs verder
De mythologie uit de Oudheid
meer bruikbaar. „Neen, een hedendaagsch Episch Dichter kan in eene moderne stof slechts uit den kring onzer Christelijke Mythologie (mag ik ze zoo
eens heeten, voor zoo ver ik het bloot menschelijke in het Christendom bedoele) zijne Bovennatuurlijke Wezens ontleenen. Slechts Engelen, Duivelen,
of met bijstand dier Geesten op eene bovennatuurlijke wijze menschelijke
personen kan hij te voorschijn roepen. Daaraan gelooven wij in meerdere of
mindere mate; hun bestaan, dat zich met het gezond verstand zeer wel rijmen
laat en in de Heilige Schrift gegrond is, zullen wij nooit, als dat der Heidensche
Godheden, voor regtstreeks geheel onmogelijk houden; zulke Wezens hangen
met onze Godsdienstbegrippen en de Verhalen, die wij in onze vroegste jeugd
op den schoot onzer Grootmoeders hoorden, te zamen, en ik geloof, dat ook
de verlichtste Wijsgeer niet zonder eenig medegevoel hen in een Heldendicht
zal zien werkzaam zijn. [ ... ] Het Wonderbare in het Epos moet op een nog
levend Volksgeloof gegrond zijn. [ ... ] ... bij de verflaauwing onzes geloofs
aan de inwerking van Engelen, Duivelen, Spookwezens enz. (wordt) het voor
een' hedendaagsch Dichter hoe langer hoe moeijelijker het Wonderbare te
vinden" (blz.293-295).
De invloed van Kinker is hier zo mogelijk nog duidelijker dan in het
mutatis mutandis voor de
vorige citaat. De gedachtengang volgt

dezelfde lijn. Kinker acht „de Godstranspositie in Christelijke zin
dienst", in welke vorm dan ook, „van het heldendicht onafscheidelijk";
2"6 Zie boven, blz. 200, tweede alinea.
Zie boven, blz. 198, noot 197.
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Lulofs eveneens, maar hij beperkt voor een modern dichter het wonderbare tot „den kring onzer Christelijke Mythologie". 208 Kinker legt er de
nadruk op, dat „aan de innerlijke waarde van het kunstwerk, de geest en
smaak der natie (moet) medewerken"; 209 Lulofs past dit toe op het wonderbare, dat z.i. „op een nog levend Volksgeloof gegrond (moet) zijn".
Kinker komt tot de conclusie dat er weinig hoop is voor de toekomst
van het heldendicht; 210 Lulofs ziet „bij de verflaauwing onzes geloofs"
aan engelen en duivels d.w.z. bij de rationalisering van het Christelijk
denken het Wonderbare van het epos in ernstig gevaar. De overeenkomst gaat zelfs nog verder. Kinker wijst erop, dat eigenlijk alleen
Tasso in zijn Gerusalemme liberata de Christelijke mythologie „met dezelfde stoutheid van vinding en overdragt" gehanteerd heeft als destijds
Homerus het met de mythologie van de Oudheid had gedaan; 211 Lulofs
verwijst, zij het zonder diens naam te noemen, eveneens naar Tasso en
diens voorbeeld: wat hij over engelen, duivels en „met bijstand dier
Geesten op eene bovennatuurlijke wijze menschelijke personen" [ = magiërs en toveressen!] zegt, komt geheel met de theorie van Tasso overeen, 212 al zwakt hij die wat af („in meerdere of mindere mate"; „Verhalen, die wij in onze vroegste jeugd op den schoot onzer Grootmoeders
hoorden"). En tenslotte: met „de verlichtste Wijsgeer" die het Wonderbare in Tassoniaanse zin „niet zonder eenig medegevoel in een Heldendicht zal zien werkzaam zijn", doelt Lulofs zonder enige twijfel op
Kinker! Wie zou hij in dit verband anders op het oog gehad kunnen hebben?
Na zijn uiteenzetting over het wonderbaarlijke gaat Lulofs over tot de
kritische bespreking van een aantal belangrijke heldendichten uit buiten- en
binnenland, beginnend bij Homerus en eindigend met de Van Harens. In het
kader van dit hoofdstuk over de theorie van het epos meen ik die beschouwingen onbesproken te kunnen laten, al komt er wel eens een interessante
uitspraak in voor.
De epische theorie, zoals Lulofs die weergeeft, is op zichzelf niet belangrijk; in het algemeen blijft het bij compilatie en etalage van ontleende kennis,
dor en dood. Maar dan is er ineens de verrassing van wat ik zou willen noemen: de ontmoeting met Kinker! Voor een ogenblik wordt achter de geleerde
de mèns Lulofs zichtbaar, die zich laat meeslepen door Kinker's enthousiasme
De term is van Kinker (zie noot 211). Lulofs meent zich voor het gebruik daarvan
enigszins te moeten excuseren!
"99 J. Kinker, Gedichten III, blz. xxxiv.
210 Zie boven, blz. 200, laatste alinea.
211
J. Kinker, Gedichten III, blz. xv: „Onze Christelijke Mythologie [...] zou wel niet
dezelfde, maar eene even doelmatige, misschien nog geheimzinniger inkleeding voor
het wonderbare opleveren, had men haar met dezelfde stoutheid van vinding en overdragt in werking kunnen brengen; en wat de tooverijen van Armida, (zonder dat wij
daarom aan tooverijen behoeven te gelooven) in de Tasso [sic] vermag [lees: vermogen],
weet ieder. Ontneem al het geheimzinnige, al het voor de verbeelding schemerende
aan het Verloste Jerusalem van den Italiaanschen Heldendichter, stel er bepaalde
begrippen voor in de plaats, en wat zal er in zijne Dichterlijke verhalen, welke ons
thans onderhouden en verrukken, overblijven? — Een koud zamenweefsel van belagchelijke ongerijmdheden!"
212
Zie boven, blz. 151, eerste alinea.
208
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voor het Wonderbare in het heldendicht en daarin deelt. Hoe ver deze twee
mannen in vrijwel alle opzichten ook van elkaar staan, hoe superieur de een
is aan de ander, op dit éne punt zijn zij gelijkgezinden; weliswaar niet wat
de achtergrond van hun bewondering betreft, maar wèl in die bewondering
zelve. En wij zien, hoe Lulofs die gelijkgezindheid erkent door zo dicht bij de
terminologie van Kinker aan te sluiten als bij zijn anders-gerichte levensbeschouwing mogelijk was. Hij is nog genoeg met het Klassicisme verbonden om
die variërende ontlening te hanteren als hulde aan een grote voorganger; met
zijn toespeling op „de verlichtste Wijsgeer" maakt hij voor vakkundige tijdgenoten elke twijfel aan zijn bedoeling onmogelijk. In zijn Amsterdamse studeerkamer zal de toen 72-jarige Kinker
hoe hij verder ook over Lulofs
mocht denken
deze „groet in het voorbijgaan" stellig met een glimlach
hebben opgemerkt en gewaardeerd.
Gamma en ligato van de besproken stemmen
Acht Nederlandse stemmen over het epos zijn in deze paragraaf aan de orde
geweest, elk met een duidelijk herkenbare eigen toon: een gamma van stemmen. Als wij van geval tot geval het eigene nader willen preciseren, blijkt dit
echter moeilijker te zijn dan wij zouden verwachten. Er zijn neventonen en
schakeringen die zich niet of nauwelijks in een korte karakteristiek laten vangen, zodat die karakteristiek om het Kinkeriaans te zeggen noodzakelijkerwijs zwemend moet blijven. Met die restrictie meen ik echter, dat wij de
besproken stemmen als volgt mogen typeren en ten opzichte van elkaar eva-

lueren:
De stem van Antonides is de meest achteloze en daarom ook de minst
van het
bruikbare. Die van Frans de Haes is de meest op de praktijk
Bijbelse epos
gerichte en geeft als zodanig blijk van een voor zijn tijd opvallende onafhankelijkheid ten opzichte van de traditie. De stem van Macquet
— althans in zijn Verhandeling over Abraham de Aartsvader; aan de jeugdzonde van zijn excurs over het wonderbaarlijke ga ik hier stilzwijgend voorbij is de meest deskundige en terecht ook de meest gezaghebbende. Die
van Rhijnvis Feith is de elegantste, maar tevens de meest onzelfstandige van
alle. Die van De Chalmot kenmerkt zich door gedegen zakelijkheid. De stem
van Kinker is niet alleen verreweg de meest brillante, maar ook de enige die
werkelijk nieuw en ve rnieuwend mag heten. Die van Lulofs tenslotte kan
ondanks de verrassing van zijn „groet aan Kinker" niet anders dan oppervlakkig en onbelangrijk worden genoemd.
Merkwaardig is het te zien, hoe deze acht beschouwingen, al heb ik ze betrekkelijk willekeurig gekozen, toch telkens verbindingen met elkaar blijken
te hebben: soms vluchtige, maar soms ook heel nadrukkelijke. Alleen het stuk
van Antonides kan niet bij dit ligato worden betrokken; dat is het logisch gevolg van de verschijning ongeveer honderd jaar na zijn ontstaan. Bij de zeven
andere „stemmen" zijn de verbindingen echter onmiskenbaar. Tussen Frans
de Haes en (de beide publikaties van) Macquet vallen punten van bestrijding
en van overeenkomst aan te wijzen; Rhijnvis Feith steunt zwaar op Macquet;
bij De Chalmot is invloed van zowel Macquet als Feith merkbaar; Kinker ontkent de noodzaak van „de eenheid van daad", waarop Macquet en Feith zo
sterk de nadruk hadden gelegd; Lulofs volgt Kinker in diens bewondering voor
het Wonderbare.
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Theoretische belangstelling genoeg dus, zelfs nog in 1821 en 1837! Maar
Kinker had gelijk, toen hij twijfelde aan de mogelij kheid van een nieuw Nederlands heldendicht. Mèt het Klassicisme had ook het epos in Vergiliaanse
trant zichzelf overleefd.
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AFDELING II

Opkomend tij (1550-1700)

HOOFDSTUK IV

Het bos in vogelvlucht

§ 1. IN LEIDING

De titel „Het bos in vogelvlucht" verwijst naar de toezegging in de laatste
paragraaf van mijn eerste hoofdstuk, dat ik aan de bespreking van elk der
drie perioden uit de geschiedenis van de Nederlandse Renaissancistischklassicistische epiek een algemeen overzicht zou doen voorafgaan, alvorens
aandacht te vragen voor het afzonderlijke werk. 1
Overigens bindt de spreekwoordelijke uitdrukking omtrent de bomen en
het bos ons aan een landschappelijke beeldspraak, die voor deze eerste periode
haar bezwaren heeft. Men kan namelijk tussen 1550 en 1700 eigenlijk niet van
een „bos" spreken. Daarvoor is het aantal „bomen" te gering en staan zij in
het algemeen te ver van elkaar verwijderd. Alleen in de twee decenniën van
1645 tot 1665 is er sprake van een concentratie, die het karakter van een bescheiden bos-complex vertoont. Voor het overige blijft het bij enkele eenzame
groeisels en bij een merkwaardige „opslag" van herdrukken omstreeks de
overgang van de 16de naar de 17de eeuw. In de dertig jaren tussen 1615 en
1645 valt er zelfs geen enkele „boom" op te merken; in episch opzicht strekt
zich dan slechts een lege vlakte voor ons uit.
Ik heb getracht van de nood een deugd te maken, door deze situatie als
uitgangspunt te kiezen voor de indeling van dit hoofdstuk. Allereerst komen
De bomen uit de rederijkerstijd (1550-1615) aan de orde, in het bijzondef
wat betreft hun plaats en hun betekenis in het epische l andschap tot ongeveer
1615. Daarna moet De boomloze vlakte tussen 1615 en 1645 worden verkend.
Dat wordt, hoe paradoxaal het moge klinken, een van de belangrijkste gedeelten van dit hoofdstuk. Wat in deze paragraaf besproken wordt, vindt immers
geen nadere toelichting en aanvulling in een daarop volgende gedetailleerde
behandeling, zoals wèl gebeurt met de gesignaleerde „bomen" en „boomgroepen". De beschrijving van de „vlakte" dient dus een in zichzelf afgerond geheel te vormen, waarin alle aspecten en problemen van het verschijnsel tot
hun recht komen.
Na deze vlakte vraagt Het bos-complex van 1645 tot 1665 onze aandacht.
Hier gaat het er vooral om, vast te stellen uit welke „boomsoorten" het complex bestaat, en hoe de verhouding is tussen de verschillende soorten en groepen.
In de laatste decenniën v an de 17de eeuw worden wij opnieuw geconfronteerd met een leegte op episch gebied. Ook deze tweede „vlakte" dienen wij
nader te verkennen. Maar ditmaal staat er aan het einde een eenzame „boom",
die de leegte relativeert en de blik tot zich trekt, ook al is hij op zichzelf niet zo
indrukwekkend. Daarom kunnen wij hier spreken van een Vlakte met boom
(1665-1700).
1

Zie boven, blz. 60-61.
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Ik heb aan de vier hierna volgende paragrafen de landschappelijke titels
gegeven, die in het bovenstaande naar voren kwamen. In de paragrafen zelf
heb ik echter de metaphoor van het bos en de bomen losgelaten. Het verder
doorvoeren van de beeldspraak zou tot forcering hebben geleid en daardoor
afbreuk hebben gedaan aan de duidelijkheid v an mijn overzicht.
§ 2.

DE BOMEN UIT DE REDERIJKERSTIJD

(1550-1615)

De geschiedenis van het Renaissancistisch-klassicistische epos in de Nederlanden begint bij de Antwerpse rederijker Cornelis van Ghistele. Tussen 1554
en 1556 publiceerde deze in drie fasen een vertaling van De twaelf boecken
van Aeneas ghenaemt Aeneidos. Het is in alle opzichten typisch rederijkerswerk, en de manier, waarop de stof wordt gehanteerd, laat zich het best aanduiden als „vertalend na-vertellen". Ondanks de beperktheid van zijn dichterschap wist Van Ghistele in zijn werk toch een vaart te brengen, waarvan wij
kunnen begrijpen dat zijn tijdgenoten erdoor werden meegesleept. Maar zijn
betekenis ligt vooral in het feit dat hij de éérste geweest is, die een klassiek epos
voor hen toegankelijk maakte door het over te brengen in hun eigen taal.
Vijf jaar later, in 1561, verschenen te Haarlem Deerste twaelf boecken
Odysseae, dat is de dolinghe van Vlysse, „nv eerstmael wten Latijne in rijm
verduytscht door Dierick Coornhert". Daarmee zette Coornhert het werk van
Van Ghistele voort, door een tweede epos uit de Oudheid binnen het bereik
van een breder lezerspubliek te brengen dan dat van de Humanistisch-gevormde élite. Wij zouden graag willen weten, of deze voortzetting bewust dan
wel onbewust heeft plaats gevonden. Kende Coornhert de Aeneis van zijn
Antwerpse voorganger? Koos hij de Odyssee, omdat hij wist dat Van Ghistele
hem vóór was geweest met het „verduytschen" van de Aeneis die op zichzelf
als object van vertaling eerder in aanmerking kwam? Het is niet onmogelijk,
maar wij hebben er geen enkel bewijs en zelfs geen enkele aanwijzing voor.
Het is even goed denkbaar, dat Coornhert geheel onafhankelijk van Van Ghistele tot zijn vertaling van de Odyssee gekomen is, en dat de continuïteit tussen
beider werk als „toevallig" moet worden beschouwd.
Bij gebrek aan kennis van het Grieks kon Coornhert niet uitgaan van de
oorspronkelijke tekst en moest hij zich behelpen met een Latijnse proza-vertaling ad verbum. Desondanks is hij er, geleid door zijn dichterlijke intuïtie
en een levendige verbeeldingskracht, verrassend goed in geslaagd het werk van
Homerus in zijn vertaling opnieuw tot poëzie te maken. In tegenstelling tot
Van Ghistele moet Coornhert dan ook als een dichter van formaat worden beschouwd. Ook hij schreef in rederijkerstrant, maar binnen de rhetoricale traditie zocht hij naar een zuiverder taalgebruik en een soberder versificatie. Het
resultaat daarvan bevestigt opnieuw zijn krachtig en origineel dichterschap.
De ontwikkeling, die met de epos-vertalingen van Van Ghistele en Coornhert op gang was gekomen, werd onderbroken door de moeilijke jaren vóór en
aan het begin van de strijd tegen Spanje. In Antwerpen kwam het voorlopig
niet tot een herdruk van De twaelf boecken van Aeneas. In Haarlem zag
Coornhert zich genoodzaakt het werk aan de tweede helft van zijn Odyssee
na ruim vijf boeken af te breken, en tot voortzetting daarvan is hij nadien
nooit meer gekomen.
Zodra echter, althans plaatselijk, een betrekkelijke rust was weergekeerd,
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kwam de belangstelling voor vertalingen van de klassieke epen opnieuw boven. In 1583 werd de Aeneis van Van Ghistele in Antwerpen voor de tweede
maal uitgegeven; zes jaar later volgde er een derde druk. In diezelfde tijd was
Karel van Mander in Haarlem bezig met het vertalen van de Ilias, naar een
Franse bewerking-in-verzen van Hugues Salel en Amadis Jamyn. Daarbij mogen wij ongetwijfeld verband veronderstellen met de Odyssee-vertaling van
Coornhert. De beide dichters waren als stad- en vakgenoten geregeld met
elkaar in contact, en het ligt voor de hand dat het voorbeeld van zijn bewonderde oudere vriend er V an Mander toe gebracht heeft te trachten voor de
Ilias te doen wat deze voor de Odyssee had gedaan. Halverwege het werk
hield hij er echter mee op, omdat het hem ging tegenstaan. De voltooide „eerste
12. Boecken" hield hij in portefeuille, zonder er een uitgever voor te zoeken.
Na de dood van Coornhert in 1590 gaf de Delftse boekverkoper Bruyn
Harmensz. Schinckel in 1593 de eerste helft van diens Odyssee opnieuw uit,
met als hoofdtitel wat in de editie van 1561 slechts een verklarende toevoeging
was geweest: De dolinghe van Vlysse. De interesse daarvoor bleek zo groot,
dat er in 1598 een nieuwe druk nodig was, en in 1606 nogmaals.
Intussen was ook de Aeneas van Van Ghistele naar het Noorden gekomen.
Enige tijd nadat hij de derde druk daarvan had uitgegeven (1589), had de Antwerpse boekhandelaar Jan van Waesberghe
ongetwijfeld in het kader van
de regelingen bij de overgave van de stad aan Parma in 1585
zijn zaak
naar Rotterdam verplaatst. Daar bracht hij in 1599 Van Ghistele's Twaelf
boecken Aeneas opnieuw op de markt, door de overgeschoten vellen van de
editie-1589 te gebruiken voor een titel-uitgave met zijn nieuwe adres. Blijkbaar
vonden zij aftrek genoeg om hem te doen besluiten in 1609 het werk nogmaals
op de pers te leggen: de vierde en tevens de laatste druk.
Het succes van Schinckel met (de eerste helft van) De dolinghe van Vlysse,
en van Jan van Waesberghe met de Twaelf boecken Aeneas leidde ertoe, dat
nu ook het ongedrukt gebleven epische werk van Coornhert en Karel van
Mander op de markt werd gebracht. De Amsterdamse boekverkoper Hendrick
Barentsz. had uit de nagelaten papieren van Coornhert het voltooide deel van
de tweede helft der Odyssee vertaling in handen gekregen. Hij liet die afmaken
door een zekere B.D. en gaf in 1606 het resultaat uit als De tweede XII.
Boecken Odysseae: Dat is, De Dolinge van Vlysse „door D. V. Coornhert,
ende B.D.". 2 Het jaar daarop bezorgde hij ook een editie van D'eerste xij.
boecken, zodat hij toen de volledige Dolinge in zijn fonds had.
De aanvulling van B.D. op het werk van Coornhert was van een dusdanige
onbeholpenheid, dat Hendrick Barentsz. meende ze niet zonder meer te kunnen
handhaven, toen hij in 1609 tot een nieuwe uitgave van De tweede XII. Boecken overging. Hij gaf daarom opdracht aan I.G.H.
al even on-identificeerbaar als zijn voorganger
om te „oversien ende verbeteren" wat daarvoor in
aanmerking kwam. Bij deze herziening bleef er van de oorspronkelijke aanvulling nauwelijks iets over, maar zonder dat er werkelijk iets beters voor in de
plaats kwam.
Ook de onvoltooide Ilias-vertaling van Karel van Mander kwam na diens
dood in handen van een boekverkoper, die zich haastte er zijn voordeel mee
-

2

Het titelblad vermeldt als jaar van uitgave ten onrechte: 1605. Zie beneden, blz. 274,
noot 44.
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kunst
al dan niet naar het voorbeeld van de Oudheid
hadden voorgedaan. Tot dezulken behoorde Syceram, die zoveel vreugde aan de Orlando
beleefd had dat hij er zijn landgenoten in wilde doen delen.
Hij ging daarbij .op een bijzonder originele manier te werk. Enerzijds hield
hij zich zo nauwkeurig mogelijk aan de oorspronkelijke tekst, maar anderzijds
trachtte hij het verhaal zo dicht mogelijk bij zijn Nederlandse lezers te brengen. Om dat laatste te bereiken, liet hij eruit weg wat hij als te „Italiaans"
beschouwde om hen te interesseren. In plaats daarvan laste hij dan iets anders
in, en dat „iets" is uitgegroeid tot een zelfstandig verhaal waarv an hij de fragmenten op eenzelfde manier door de Orlando strooide als Ariosto het de elkaar
steeds weer afwisselende brokstukken van zijn eigen episoden had gedaan. Het
verhaal is van elders ontleend en de combinatie met de fantasieën van Ariosto
blijft een beetje hybridisch. Maar er was hier toch wel iets opmerkelijks aan
de hand!
Helaas is Syceram, in tegenstelling tot Coornhert, er niet in geslaagd het
rederijkersvers in overeenstemming te brengen met zijn onderwerp en zijn
opzet. Forceringen en overdrijvingen maken zijn strofen uiterst moeilijk verstaanbaar, soms welhaast onbegrijpelijk. Misschien moet het mede daaraan
worden toegeschreven, dat slechts de eerste helft van zijn werk in druk is verschenen, al mogen wij aannemen dat ook de tweede 23 zangen in manuscript
gereed lagen. Daar komt dan bij, dat in 1615 de tijd van de rederijkerij voorbij was, evenals het literaire leiderschap van de Zuidelijke Nederlanden.
Door dit alles bleef Syceram's Orlando onopgemerkt en is er geen enkele
invloed van uitgegaan.
§ 3.

DE BOOMLOZE VLAKTE TUSSEN

1615

EN

1645

Anders dan men op grond van de belangstelling in het eerste decennium
van de eeuw had mogen verwachten, werd de ontwikkeling van het nieuwe
epos na de rederijkerstijd niet onmiddellijk door Renaissancistische dichters
voortgezet. Ruim dertig jaar lang verschenen er géén Nederlandse epen, niet
alleen geen oorspronkelijke, maar ook geen vertalingen of bewerkingen van die
uit de Oudheid en uit het moderne Italië.
Ik ben er mij van bewust, dat deze uitspraak aanvechtbaar is. Twee argumenten zou men er tegen kunnen aanvoeren. In de eerste plaats kan men erop
wijzen, dat Hendrik Storm van 1617 tot 1620 in twee fasen een vertaling van
Lucanus' Pharsalia publiceerde, zodat de periode van stilte tot 25 jaar zou
moeten worden gereduceerd en de tegenstelling in epische productiviteit tussen
rederijkers en Renaissancisten voor relativering in aanmerking komt. In de
tweede plaats kan men zich beroepen op de mening van C. M. Geerars, die
betoogd heeft dat in onze literatuur van de 17de en 18de eeuw naast het eigenlijke epos ook het „kleine heldendicht" als genre beoefend werd. Wanneer men
daarvan uitgaat, is er nauwelijks sprake van stagnatie in de epische ontwikkeling en wordt deze na de rederijkerstijd in de bescheidener vorm van „kleine
heldendichten" rustig voortgezet.
Naar mijn mening moeten deze beide tegenwerpingen, ook al zijn zij in formeel opzicht niet helemaal ongegrond, bij nader onderzoek uiteindelijk toch
worden afgewezen. Om dit duidelijk te maken, ga ik op elk daarvan allereerst
wat uitvoeriger in.
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De Lucanus-vertaling van Hendrik Storm

In 1617 publiceerde Hendrik Storm, raad en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit in Amsterdam, een vertaling in alexandrijnen van de eerste zes
boeken uit Lucanus' Pharsalia. Drie jaar later volgde een uitgave van de volledige overzetting in tien boeken: M. Annaevs Lvcanvs, van 't Borger oorlogh
der Romeynen tusschen C. lvlivm Caesarem ende Gn. Pompeivm Magnvm.

Formeel kan men daarin inderdaad de eerste Renaissancistische vertaling
van een klassiek epos zien: een voortzetting dus van het werk dat door de
rederijkers begonnen was. Daar staat evenwel tegenover, dat de contemporaine
literaire theorie de Pharsalia te kroniekmatig achtte om als epos te kunnen
worden beschouwd. Het is niet helemaal duidelijk, of Storm deze opvatting
kende en deelde, maar in ieder geval was het méér het geschiedkundige dan
het epische aspect dat hem in Lucanus' werk boeide. Bovendien blijkt uit
zijn Opdracht van 1617, dat het aanvankelijk niet in zijn bedoeling lag zijn
vertaling uit te geven. Daartoe besloot hij pas, toen de politieke spanningen
tijdens het Bestand zo hoog waren opgelopen dat voor het uitbreken van een
burgeroorlog werd gevreesd. Om zijn landgenoten voor de verschrikkingen
en heilloze gevolgen daarvan te waarschuwen, stelde Storm hun Lucanus'
tragische verslag van 't Borger oorlogh der Romeynen als afschuwwekkend
exempel voor ogen. Als zodanig heeft zijn werk gedurende enkele jaren politiek-actuele betekenis gehad, om daarna echter weer snel te worden vergeten.
Ik behoef op dit alles niet in te gaan, omdat het in een afzonderlijk hoofdstuk nader zal worden besproken en geadstrueerd. 4 Hier kan ik volstaan met
de constatering, dat de Lucanus-vertaling van Hendrik Storm niet bedoeld
was als bijdrage tot de Nederlandse epiek en daarom ook niet beschouwd kan
worden als het begin van een nieuwe fase daarvan na de rederijkerstijd. Historisch kunnen wij er niet aan voorbijgaan, maar in een genologisch overzicht
is zij niet meer dan een te verwaarlozen toevalligheid.
Het „kleine heldendicht" als genre?

In een interessant artikel over Het epyllion en de structuur van Tollens'
heeft C. M. Geerars de stelling geponeerd,
dat in onze literatuur van de 17de en 18de eeuw naast het grote heldendicht
(het eigenlijke epos) ook het „kleine heldendicht" of epyllion als genre beoefend werd. 5 Hij begint met eraan te herinneren, dat het epyllion in de Hellenistische tijd is opgekomen en gaandeweg een eigen karakter gekregen heeft,
al blijven in het algemeen dezelfde regels gelden als voor het grote epos.
Dan vervolgt hij:
Overwintering op Nova Zembla

In de Nederlandse literatuur kennen wij naast de grote heldendichten, de
epen, ook het kleine heldendicht. De dichters zelf gebruiken voor hun
gedichten deze naam, niet epyllion. [ ... ] Er is duidelijk een binding met
het epos, maar eveneens met de hymne, de lofzang op de held. Het laudatieve karakter overheerst soms, is soms ondergeschikt aan het epische.
De dubbele invocatio, zowel tot de muze gericht als tot de bezongen held,
een vorst, veldheer of admiraal, hangt hiermee samen. [ ... ] Ik wil thans
Zie beneden, Hoofdstuk vi, blz. 332-363.
5 C. M. Geerars, Het epyllion en de structuur van Tollens' Overwintering op Nova Zembla,
in: De Nieuwe Taalgids Lx (1967), blz. 361-372. Het gedeelte over „epyllion" en
„klein heldendicht" op blz. 361-366.
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niet verder ingaan op de geschiedenis en de ontwikkeling van het kleine
heldendicht met zijn vele variaties, maar aan de hand van een drietal
voorbeelden, zo beknopt mogelijk, zonder in details te treden, aantonen,
dat de hierboven gegeven regels° in het algemeen ook op het kleine heldendicht in onze letteren van toepassing zijn.?
De drie voorbeelden, die daarna aan de orde komen, zijn achtereenvolgens:
Vondel's Verovering van Grol; een van Lukas Schermer's jaardichten op het
verloop van de Spaanse Successie-oorlog: De Heldendaaden van den Jaare
MDCCVII; en tenslotte het lange gedicht waarmee Lucas Rotgans stadhouderkoning Willem ni eerde bij diens eerste terugkeer naar Holland in januari
1691: Aan zyne Koningklyke Majesteit Wilhem den 111, [ ... ] Op zyne overkomste in Hollandt.

Ik kan het niet an ders zien dan dat Geerars zich vergist. De Renaissancistische poëtica kende slechts één soort heldendicht: het grote. Wanneer Vossius
in zijn Institutiones poeticae het epos behandelt, komen daarbij noch het
woord noch het begrip „epyllion" aan de orde. Weliswaar schijnen in Frankrijk de dichters van de Pléiade de Alexandrijnse epyllia-dichters gekend en
nagevolgd te hebben, 8 maar toen Malherbe aan hun invloed een eind had gemaakt, vormde de doctrine classique zich ook dáár geheel buiten het epyllion
om. In zijn standaardwerk over de ontwikkeling van deze doctrine spreekt
René Bray° dan ook alleen maar over de regels voor het grote epos en maakt
hij zoals Geerars moet erkennen „geen onderscheid tussen een groot en
een klein heldendicht". 1 U In ons land, waar de kennis van het Grieks aan het
begin van de 17de eeuw tot enkelingen beperkt bleef, was
naar men mag
aannemen
het bestaan van een epyllisch genre in het algemeen volslagen
onbekend. Ik ben het woord epyllion nergens tegengekomen.
De dichters gebruikten deze naam ook niet, zegt Geerars; zij spraken van
een „klein heldendicht". Maar deze term komt bij hen evenmin voor. Slechts
éénmaal heb ik iets aangetroffen dat erop leek. In de titel van een drempeldicht voor de Britannias van Lambert van Bos wordt diens werk aangeduid
als een „Poemation Heroicum". Daarmee wordt echter niet gedoeld op het
genre, maar op de omvang van het gedicht. De lofdichter wil zeggen dat de
Britannias, vergeleken bij de epen van Vergilius en Homerus, slechts een
gering aantal boeken telt; 11 het gaat om een klein specimen van wat Geerars
het „grote heldendicht" noemt.
Als genre-benaming komt dus de term „klein heldendicht" niet voor. Wèl
zien wij in de loop van de 17de eeuw de term heldendicht
zonder toevoeging van het adiectief „klein"
een tweede betekenis krijgen náást die van
epos. Een duidelijk en vroeg voorbeeld daarvan vinden wij in de Gedichten
van Jacob Westerbaen, uitgegeven in 1657. Volgens de gewoonte van die tijd
zijn de opgenomen verzen naar hun genre in rubrieken verdeeld, en één daarI Geerars doelt hier op zijn samenvatting van de regels voor het epos, enkele bladzijden
tevoren.
C. M. Geerars, Het epyllion enz., blz. 362-363.
Zie boven, blz. 83.
9 René Bray, La formation de la doctrine classique en France
(Parijs 1927). Sindsdien zijn
er van deze editie enkele foto-mechanische herdrukken verschenen.
" C. M. Geerars, Het epyllion enz., blz. 362.
11 De Britannias bestaat uit drie boeken.
'
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bundels de situatie in het algemeen overeenkomt met die bij Westerbaen.
Ook daar gaat het om een rubriektitel voor elitaire mengeldichten, die elk
op zichzelf niet als heldendicht worden aangeduid. Dat er in de betrokken
rubriek ook wel eens gedichten voorkomen die men daar eigenlijk niet zou
verwachten, en omgekeerd, behoeft ons niet te verontrusten. Het is bekend,
dat de rubricering in verzamelbundels van de 17de en 18de eeuw vaak vrij
slordig werd uitgevoerd.
Met dit alles zijn wij er echter niet. Er komt nog een complicatie bij. In een
aantal van de verzen, die ik als elitaire mengeldichten heb aangeduid, blijkt
een sterke aansluiting bij het epos aanwezig, die gaandeweg zowel in frequentie als in omvang toeneemt. Wij vinden er tal van structuur-elementen, motieven, (allegorisch-)mythologische godengestalten en wonderbaarlijkheden in
terug, die rechtstreeks aan het traditionele heldendicht zijn ontleend. Soms zelfs
komt de hele opbouw nagenoeg met die van het epos overeen. Het zijn uiteraard deze verzen, die er Geerars toe hebben gebracht van „kleine heldendichten" te spreken. Wij hebben dus na te gaan, of althans voor deze groep zijn
benaming houdbaar is.
De stoot tot de opkomst v an dit soort verzen is ongetwijfeld voo rnamelijk
door Vondel gegeven, niet alleen maar toch wel in de eerste plaats door
zijn Verovering van Grol (1627). Dit gedicht wordt dan ook door Geerars als
voornaamste voorbeeld van het „kleine heldendicht" besproken. Naar mijn
mening ten onrechte. Vondel speelt hier een mystificerend spel met de genres;
hij schrijft een lyrische triomf- en vreugdezang, maar doet het in de aanvang
voorkomen of hij in alle ernst een epos bedoelt, om vervolgens geleidelijk te
laten uitkomen dat dit niet het geval is. In een afzonderlijk hoofdstuk hoop
ik dit aan de hand van een uitvoerige analyse aan te tonen, 14 zodat ik mij
hier van een bewijsvoering onthoud.
Begrijpelijkerwijs vond dit voorbeeld navolging, al ging daarbij het ludieke
element verloren dat het kernpunt van Vondel's gedicht vormt. Wat overbleef
en doorwerkte, was het besef dat er aan hooggestemde „zangen" op belangrijke personen en/of gebeurtenissen een allure van verhevenheid kon worden
verleend door ze zoveel mogelijk te doen aansluiten bij het epos. Met name
gedichten waarin een narratio op haar plaats was (het verhaal van een veldtocht, een beleg, een slag) leenden zich daartoe. Maar ook minder narratieve
onderwerpen lieten zich door epische motieven en reminiscensen in de sfeer
van het epos brengen; ook daarvan had Vondel met zijn Begroetenis aen
Frederick Henrick en de Geboortklock het bewijs geleverd. 15 Zelfs bruiloftsverzen werden episch omkleed en versierd, wanneer de status of de wens
van het bruidspaar daartoe aanleiding gaf.
Het meest eigenden zich echter overwinnings-gedichten en lofzangen op
vorsten of veldheren, die in de strijd triomfen hadden behaald, voor een dergelijke epische toon. Volgens de contemporaine poëtica behoorde het epos in
de eerste plaats aan oorlogshandelingen te zijn gewijd; op dit punt lag dus
de verbinding het meest voor de hand. Geerars laat in zijn inhouds-overzichten van Schermer's Heldendaaden van den Jaare MDCCVII en Rotgans' welkomst-gedicht aan Willem in bij diens „ overkomste in Hollandt" duidelijk
uitkomen, hoè ver men daarmee ging. Maar desondanks bleven deze en soort14 Zie beneden, Hoofdstuk vu, blz. 364-385.
15 Zie beneden, blz. 364-365.
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gelijke verzen in wezen wat zij in oorsprong waren: triomf-, lof-, vreugde-,
welkomst- of rouwdichten, en bedoelden de auteurs ze ook niet als iets anders.
Dat blijkt zelfs bij Lukas Schermer, die méér „episch" te werk gaat dan alle
anderen. Van de zes gedichten, die in de posthume uitgave van zijn Poëzy
(1712) onder de rubriek „Heldendichten" werden opgenomen, 16 noemt hij
Aan den
het eerste zonder meer een Triomfzang, terwijl de beide laatste
zeeghaftigen Veltheere Johan Churchil en Op de roemruchtige overwinning
by Judoigne (= bij Ramillies) zich door hun titel kenbaar maken als respectievelijk een lof- en een zegezang; de overige drie verzen (waaronder het door
Geerars genoemde Heldendaaden) hebben een genologisch neutrale titel.
Schermer kleedde de betrokken gedichten „episch" aan, tot meerdere glorie
van de personen en feiten die hij bezong. Maar er is geen sprake van, dat
hij „de opbouw van het kleine heldendicht" zou volgen, zoals Geerars veronderstelt. 17 Hij vertelt slechts kroniekmatig wat er gebeurd is, en voor elk
onderdeel van zijn verhaal doet hij een greep uit het epische materiaal, zonder
veel aandacht te schenken aan continuïteit of onderlinge samenhang in het
gebruik daarvan, en zonder een wezenlijker eenheid van handeling na te
streven dan die welke met zijn beperkte onderwerp bij voorbaat gegeven was.
Wat Lucas Rotgans betreft, geeft Geerars zelf toe dat het door hem besproken gedicht „een overheersend laudatief karakter" heeft en „niet zo precies als
bij Vondel en Schermer de opbouw van het kleine heldendicht (volgt)". 18 Na
alles, wat hierboven werd gezegd, kan ik volstaan met de opmerking, dat het
daarmee al is gekarakteriseerd als in wezen een lof- en welkomstdicht, ondanks de hier overigens veel minder uitgesproken epische inslag. Toen
Rotgans werkelijk een heldendicht aan de stadhouder-koning wilde wijden,
deed hij het anders en schreef hij zijn Wilhem de Derde. 19
Op één punt dien ik naar aanleiding van Rotgans' gedicht echter nog even
in te gaan. De dichter zet zijn eerste strofe in met de uitroep: „Wie leert my
nu een' Heldentoon, // Om Koning Wilhems roem te zingen?" en laat daarop
dan een invocatio volgen, gericht tot Apollo. Die invocatio is in ons verband

niet relevant; zij maakt deel uit van de epische garnering. Maar wat bedoelt
Rotgans met de Heldentoon, waaraan hij voor zijn vers behoefte heeft? Naar
mijn mening mogen wij zijn eerste regel vooral niet interpreteren als: „wie
leert mij nu een heldendicht schrijven?" De dichter wil er slechts mee zeggen:
18 Het criterium, dat Schermer — of diens editeur Pieter Vlaming — in deze rubriek aanlegt, wijkt op één punt af van dat bij Westerbaen. Behalve de belangrijkheid wordt
ook de omvang als norm gehanteerd. Korte gedichten (b.v. sonnetten) op belangrijke
personen en gebeurtenissen krijgen een plaats onder de Mengeldichten. Overigens
blijkt ook hier, hoe arbitrair de indeling plaats vond. Het grote gedicht Het Krygstoneel der Bontgenooten van den Jaare MDCCX, dat onder de Mengeldichten is opgenomen, hoort naar inhoud, aard en omvang helemaal thuis in de rubriek Heldendichten.
17 C. M. Geerars, Het epyllion enz., blz. 365.
18 Ibidem.

19 Het verdient opmerking dat Rotgans' uitgever Francois Halma, toen hij in 1715 een
posthume editie van diens Poézy verzorgde, het bewuste welkomstdicht en de andere
verzen op belangrijke personen of gebeurtenissen niet — naar het toenmalige gebruik
— rubriceerde als „Heldendichten", maar als „Mengeldichten over gewyde en ongewyde stoffen". Ongetwijfeld wilde hij verwarring voorkomen met Rotgans' wèrkelijke
heldendicht Wilhem de Derde en vermeed hij daarom het gebruik van de term „heldendicht" in de gedevalueerde betekenis van „elitair mengeldicht".
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„wie leert mij nu een toon van verhevenheid te treffen, gelijk aan die van het
epos?". Voor een zang over een zo illustere persoonlijkheid als Willem In
paste immers slechts de meest verheven toon, d.w.z. die van het meest verheven
genre, het heldendicht. Om die tóón gaat het, niet om het epos zelf. Wat Rotgans verder-op aan episch materiaal gebruikt, dient slechts ter realisering of
versterking van die toon. Het is trouwens niet zo heel veel; in het algemeen
maakt hij daarvoor liever gebruik van de comparatio: de vergelijking van zijn
„held" met beroemde voorgangers uit de Oudheid en de klassieke mythologie.
Dat hij zijn mededichters zou oproepen de koning ,,in ruimer heldendicht” te
bezingen
wat zou impliceren dat hij zijn eigen vers als een „klein heldendicht" beschouwt
is een uitdrukking van Geerars, die door de betrokken
strofe (de 54ste) niet wordt gerechtvaardigd. 20
Conclusie. Met dit alles hoop ik te hebben aangetoond, dat de opvatting
van Geerars niet houdbaar is. In de 17de en 18de eeuw kende men hier te
lande enkel het grote heldendicht, de epopoeia. Van een epyllisch neven-genre
wist men (buiten de kring der Graecisten) niets. De door Geerars als „kleine
heldendichten" aangewezen verzen moeten worden beschouwd als mengeldichten, die wegens het elitaire karakter van de bezongen personen of gebeurtenissen de uiterlijke tooi kregen van een variabel maar meestal vrij groot
aantal stilistische en structurele elementen uit de sfeer en de voorstellingswereld van het epos, met name de Aeneis. Van het volgen van bepaalde regels
is daarbij geen sprake; de keuze uit het materiaal is er steeds een ad hoc.
Na deze lange maar onvermijdelijke uitweiding, ter weerlegging van verwachte tegenwerpingen, kan ik terugkeren naar het uitgangspunt van deze paragraaf. In de periode tussen 1615 en 1645 verschenen er géén oorspronkelijke
of vertaalde epen in het Nederlands.
Dat was niet het gevolg van gebrek aan belangstelling voor het epos bij
de Renaissancisten. Die belangstelling is integendeel reeds vanaf de eeuwwende
duidelijk aanwijsbaar. Maar ook zonder bewijsplaatsen mogen wij, in het bijzonder bij de Humanistisch-gevormden, het klassieke epos bij hen bekend
veronderstellen. Het spreekt vanzelf dat zij de Aeneis gelezen hadden. Voor de
Homerische epen ligt dit minder voor de hand, gezien het geringe aantal kenners van het Grieks in die tijd. Maar de Ilias en de Odyssee waren beschikbaar in edities, die naast de Griekse tekst ook een letterlijke vertaling in het
Latijn bevatten. Reeds Coornhert had daarvan gebruik gemaakt, en sindsdien was het aantal van dergelijke uitgaven toegenomen. Bovendien waren
er Franse vers-vertalingen in omloop, zoals die waarvan Karel van Mander
was uitgegaan. Wij mogen dan ook aannemen, dat de Homerische epen voor
de meer ontwikkelde Renaissancisten geen onbekende grootheden waren.
Overigens waren er ook omstreeks 1600 wel degelijk Nederlanders, die het
Grieks grondig beheersten; ik behoef in dit verband slechts te herinneren aan
Daniël Heinsius. Merkwaardig genoeg was zelfs de éérste Renaissancistische
navolging van het epos, die door een Nederlander geschreven werd, er een
in het Grieks! Dat is een tè opmerkelijke omstandigheid om er niet even aandacht aan te besteden.
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C. M. Geerars, Het epyllion enz., blz. 366. — Voor een nadere bespreking van deze
strofe zie men beneden, blz. 708-709.
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Het Griekse „epos" van Nicolaes van Wassenaer
In 1605 verscheen te Leiden de `ApXEp.EaS, „Graeco carmine conscripta
a Nicolao Iohan. à Wassenaer": 21 een Grieks gedicht van ruim 1450 hexameters over het beleg van Haarlem in 1572. De auteur Nicolaes Jansz. van
Wassenaer was omstreeks 1580 geboren als zoon van een Amsterdamse predikant. In mei 1604 werd hij benoemd tot docent aan de Latijnse school te
Haarlem, onder het rectoraat van de beroemde Cornelis Schonaeus die zich
met zijn Latijnse schooldrama's de eretitel „Christelijke Terentius" verworven
had. Daar schreef hij zijn gedicht, dat hij op 1 december 1605 opdroeg aan
Burgemeesters en Pensionaris van de stad. Veel ouder dan 25 jaar kan hij toen
dus niet zijn geweest.
Ik heb hierboven het woord epos tussen aanhalingstekens geplaatst. Men
doet Van Wassenaer's gedicht namelijk te veel eer aan, wanneer men er deze
naam aan geeft. De dichter heeft er ongetwijfeld ook geen echt heldendicht
mee bedoeld. Hij wilde slechts zoveel mogelijk in Homerische trant de geschiedenis van het beleg bezingen. Daarbij had hij voortdurend de Ilias voor
ogen en maakte hij gretig gebruik van elke kans om er wendingen, zegswijzen,
epitheta, beschrijvingen en vergelijkingen aan te ontlenen. Maar zowel aan
het begin als aan het slot van zijn gedicht neemt hij duidelijk distantie van de
epische structuur. In zijn inzet vertelt hij, hoe Pallas Athene hem op een nacht
verscheen om hem op te dragen de belegering van Haarlem te bezingen. En het
slot is een lof van de stad, met een speciale hulde aan haar meest vooraanstaande burgers, die met name worden genoemd. Daartussen-in voldoet de
dichter aan de opdracht van de godin. Kroniekmatig en ab ovo vertelt hij
wat er gebeurd is, of liever: herinnert hij eraan. Want er leven nog altijd
burgers, die de verschrikkelijke dagen van het beleg hebben meegemaakt, en
de feiten zijn iedereen bekend. Op de details behoeft hij dus niet in te gaan
en naar volledigheid niet te streven. Hij volstaat met de meest saillante punten,
maar werkt die uitvoerig naar Homerisch voorbeeld uit. De verdediger van de
stad, Wigbold Ripperda, en de belegeraar, Don Frederik van Toledo, worden
in hun doen en denken voorgesteld als helden uit de Ilias; de strijd op de
wallen en de uitvallen van de belegerden herinneren voortdurend aan episoden
uit de gevechten om Troje. Zelfs de goden ontbreken niet: Zeus en Athene
volgen het verloop van het beleg met geëngageerde aandacht en trachten dit
hoewel zonder veel succes ten gunste van de Haarlemmers te beïnvloeden; daarbij fungeert Iris als bode van de eerste en neemt Pallas de gedaante
van een vooraanstaand burger aan om de belegerden te adviseren en te bemoedigen. Alleen is er bij Van Wassenaer geen sprake van enige onpartijdigheid. Don Frederik is zonder meer een wrede en verdorven geweldenaar, en
zijn soldaten hebben behalve dapperheid geen enkele goede eigenschap.
In het algemeen is Van Wassenaer in zijn opzet goed geslaagd. De wijze,
waarop hij in zijn beschrijvingen eigentijdse elementen de kanonnen, het
landschap, de topographie van stad en omgeving weet te „homeriseren", ver2 1 De volledige titel luidt:
APAEMIAE // H //EEHrHEIE TH E IIOAIOPKIAE // TH E IIOAESZE//
APAEMIHE, // I'EV011ÉV71C T(T) ÉTEL a cpófIx'. // Harlemias // sive/ / enarratio obsidionis // Vrbis // Harlemi, Quae accidit Anno 1572. // Graeco carmine conscripta //
A / / Nicolao Iohan. à Wassenaer / / Amsterodamaeo. l l vignet l l Lvgdvni Batavorum,
// Ex Officiná Ioannis Patii, Academiae Typographi, 1/ Anno c p . I D . c. v.
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dient ongetwijfeld waardering en zelfs bewondering. Hoogstens kan men als
bezwaar aanvoeren, dat hij een neiging heeft tot overdrijven, met name in het
gebruik van epitheta en Homerische vergelijkingen. De eerste stapelen zich
soms wat al te zeer opeen, en de vergelijkingen dijen wel eens zo uit dat de
draad van het verhaal erdoor verbroken wordt. Maar wellicht mede daardoor
voelt de lezer zich inderdáád in de sfeer van Homerus overgebracht. Over de
qualiteit van de Griekse verzen durf ik als leek geen oordeel uitspreken. Voor
zover ik kan nagaan, lopen de hexameters vlot en beheerst hun dichter voortreffelijk het Grieks. Hij houdt zich echter niet streng aan het taaleigen van
Homerus en neemt ook wel woorden of uitdrukkingen van latere auteurs over
— wellicht om te laten zien hoeveel hij gelezen had.
Tegenover de Griekse tekst voegde Van Wassenaer „propter Tyrones" (met
zohet oog op beginnelingen) een Latijnse vertaling toe, al beschouwde hij
vertalingen van Griekse auteurs
als hij met enige hooghartigheid opmerkt
als bomen die door de herfst van hun bladertooi zijn beroofd. 22 Die vertaling
wordt in proza en zoveel mogelijk regel voor regel ad verbum gegeven, naar
het voorbeeld dus van wat in de contemporaine Griekse edities van Homerus
gebruikelijk was. In combinatie met zijn verwijzing naar „Tyrones" rechtvaardigt dit de veronderstelling, dat Van Wassenaer met zijn dichtwerk tevens een
didactisch oogmerk had: het kon gebruikt worden als leerboek bij de studie
van het Grieks. Deze secundaire doelstelling zou de verklaring kunnen zijn
voor het kennelijke streven van de auteur het vocabulaire van zijn Grieks zo
rijk mogelijk te maken.
De Harlemias van Nicolaes van Wassenaer verdient stellig door deskundige
kenners van het Humanisme nader onderzocht en geëvalueerd te worden. Dat
is tot dusver, voor zover ik weet, nog niet gebeurd. Er bestaat wel een moderne heruitgave van 1930, maar die is te amateuristisch om wetenschappelijk
bruikbaar te zijn.23
De belangstelling van de Renaissancisten beperkte zich niet tot het
klassieke epos. Ook voor het moderne hadden zij aandacht en waardering. Ik
geef slechts enkele bewijsplaatsen, maar bij een systematisch onderzoek zouden er ongetwijfeld méér aan het licht komen.
Wanneer Hooft in 1600 uit Florence zijn beroemde rijmbrief Aen de Camer
In Liefd' Bloeyende richt en daarin een opsomming geeft van de grote
auteurs uit het antieke en moderne Italië, wijdt hij niet minder dan twaalf
regels aan Ariosto als dichter van de Orlando furioso; regels die er geen twijfel
„Latinam translationem adjunxi (licet ipse autores Graecos translatos arboribus quibus
Autumnus foliorum honorem decussit comparem) propter Tyrones".
23 Zij werd verzorgd door G. C. van Walsem. De titel luidt :
Harlemias. Het beleg der stad Haarlem in een Grieksch gedicht verhaald, door Med.
Dr. Nicolaes van Wassenaer Jzn., 1605. Op nieuw uitgegeven, de Grieksche Tekst
in den tegenwoordig gebruikelijken Griekschen druk overgebracht en met Inleiding,
Hollandsche vertaling en Toelichtingen voorzien door Med. Dr. G. C. van Walsem
(Haarlem). -- Leiden 1930.
Het voorwerk en de Latijnse vertaling werden niet opgenomen. De Inleiding en vooral
de Toelichtingen zijn te beperkt om te kunnen voldoen. De Nederlandse vertaling
(in principe ad verbum) is onhandig en daardoor moeilijk te volgen; ook blijkt zij
meermalen onjuist. Bovendien zijn er bij het zetten woorden weggevallen, waardoor
bepaalde passages onbegrijpelijk worden.
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voor de Gerusalemme die voor de Orlando aan het verdringen te zijn. In zijn
Opdracht van De Helden Godes des Ouwden Verbonds (1620) aan Johan
Fonteyn citeert Vondel de 70ste stanza van Gerusalemme xi, overgebracht
in gepaard rijmende alexandrijnen. 31 In diezelfde tijd moet Maria Tesselschade
begonnen zijn met haar vertaling van Tasso's epos.
De „Gerusalemme"-vertaling van Maria Tesselschade
Alles wat wij omtrent deze vertaling weten, berust op vermeldingen daarvan
in brieven en verzen van tijdgenoten. Worp heeft deze gegevens zorgvuldig
bijeengezocht, en ik meen niet beter te kunnen doen dan zijn samenvatting
van het resultaat hier over te nemen. De verwijzing naar zijn vindplaatsen
laat ik daarbij achterwege; wie er belang in stelt, vindt ze in Worp's noten.
Reeds vóór haar huwelijk [op 26 november 1623] was zij bezig met het
vertalen van Tasso's heldendicht La Gerusalemme liberata. In den zomer
van 1633 is zij, zooals Hooft het uitdrukt, „weder aen 't rijmen geraeckt
en in dien diepen Tasso verzoopen"; ook Huygens spreekt er van in de
opdracht zijner vertalingen naar Donne en vraagt ongeduldig: „Wanneer
wil't besigh hert Geleggen van die draght". In 1639 zinspeelt Vondel in
de opdracht der Elektra op hare vertaling en in het volgende jaar is
Tessel bezig met „uytschryven van (haer) Tasso" en zendt de vertaling
van één couplet uit den 3den zang aan Barlaeus. [ ... ] Dit couplet is het
eenige fragment van de vertaling, dat tot ons is gekomen. Van Baerle zinspeelt op Tasso in het voorjaar van 1646. 32
Ook uit 1647 en 1648 vermeldt Worp nog zinspelingen op Tesselschade's
Gerusalemme-vertaling. En tenslotte wordt er in twee van de gedichten op
haar dood (20 juni 1649), die van Jan Vos en Simon Ingels, met nadruk aan
herinnerd.
Bijna dertig jaar heeft Maria Tesselschade dus
zij het ongetwijfeld met
(grote) tussenpozen
aan haar vertaling gewerkt. Zelfs de tragische en vrijwel gelijktijdige dood van haar oudste dochtertje en haar man (op 28 en 29
mei 1634) heeft haar deze arbeid slechts tijdelijk doen onderbreken. Dat bewijst wel, hoezeer zij het epos van Tasso bewonderde en er telkens opnieuw
door gegrepen werd.
Bij Tesselschade's dood was de vertaling nog niet (geheel) voltooid. Dat is
wel de reden, waarom zij er gedurende haar leven niets van heeft uitgegeven.
Wat er daarna mee gebeurd is, valt niet te achterhalen. In 1679 bezat Romanus
van Wezel de zoon van Tesselschade's oudere zuster Anna Roemer Visscher
— „nog eenige boeken van Tassoos verlost Jerusalem, door Tesselschade vertaalt, een onvoltrokken [ = onvoltooid] werk", en had hij plannen de nagelaten papieren van zijn tante en zijn moeder uit te geven. Het is daar echter
nooit toe gekomen, en sindsdien zijn deze papieren onvindbaar geworden of
verloren gegaan. 33
De éne strofe, die Tesselschade in de Stille Week van 1640 aan Barlaeus
toezond, werd in 1644 opgenomen in de Amsterdamse herdruk van Jacobi
31 WB II, blz. 306, reg. 48-55.
3 2 J. A. Worp, Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade ('s-Gravenhage 1918), Inleiding, blz. xxxvIII-xxxix.
3 3 Ibidem, Inleiding, blz. xLVi-XLVII.
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nale notities. Afgezien v an een aantal geheel of gedeeltelijk nog onvertaalde
strofen met opengelaten ruimte voor latere invoeging is de overzetting
compleet, op één zang na. Het vierde canto ontbreekt. Merkwaardig genoeg i s
dat juist de zang, waarin de episode van de Helleraad voorkomt, die zo duidelijk van betekenis is geweest voor Vondel's Joannes de Boetgezant. 38
Het Oxfordse handschrift is een afschrift van het eerste in een andere hand;
bovendien is daar de Italiaanse tekst op de helft der pagina's voor een deel
bijgeschreven. „In dit raadselachtig afschrift is Vondels tekst veranderd: spelling en woordgebruik zijn gemoderniseerd, fouten verbeterd, leemten aangevuld; tevens bleek, bij nader onderzoek, dat de hand van het Oxfordse [handschrift] ook in het Peterburgse heeft veranderd en onderstreept. Een onoplosbare vraag blijft vooralsnog wat dit afschrift betekent, wie deze Vondelbetuttelaar kan zijn geweest". 39
Aangezien Vondel's Tasso-vertaling niet tot een uitgave heeft geleid, behoef
ik er in het kader van deze studie niet uitvoerig op in te gaan. Voor de ontwikkeling van het Nederlands-Renaissancistische epos heeft zij rechtstreeks
geen betekenis gehad, evenmin als die van Tesselschade. Toch meen ik er
goed aan te doen, over het Petersburgse handschrift nog een en ander mee
te delen. Daarin zien wij immers Vondel aan het werk, en hebben wij te doen
met een belangrijke fase in zijn epische vorming.
De eerste onderzoekers hebben in het algemeen weinig gunstig geoordeeld
over het resultaat, dat de dichter in dit klad-handschrift bereikte. De nadruk
valt bij hen op de vertaalfouten, vergissingen, onnauwkeurigheden, omissies
e.d., die daarin voorkomen. De conclusie luidde, dat Vondel het Italiaans niet
voldoende beheerste om met zijn vertaling iets waardevols tot stand te kunnen
brengen.
Terecht heeft J. Aleida Nijland daartegen protest aangetekend, en betoogd
dat juist de vergissingen en verbeteringen in het handschrift dit maken tot
„een stuk Vondelleven":

We zien de dichter aan het werk: blijkbaar begint hij doorgaans woordelik te vertalen, zonder eerst de gehele strofe te lezen, bemerkt dan dat hij
zo niet verder kan, omdat de zin anders gaat lopen, haalt het geschrevene
door, verandert, schrijft er een woord boven, eronder of in margine (soms
2, 3 of 4 maal), laat ook wel eens een woord staan dat eigenlijk weg moet,
of vergeet een letter bij te schrijven of weg te schrappen wat zeer zeker getuigt van grote haast. Toch zijn er ook bewijzen te over van nauwkeurigheid, van weloverwogen veranderingen met fijne kleurschakering
die niet haastig geschied kunnen zijn, maar met ziftend oordeel van nadenken werden neergeschreven. [ ... ] Na mijn nog slechts korte studie
is de hoofdindruk: 'n zekere nonchalance, brede zwierige kunstenaarsonverschilligheid die „in fretta e furia" het alleen maar te doen is om het
allerbelangrijkste, en om maar vooruit te komen, om de inhoud te
details op dat ogenblik onbelangrijk, verwaarloost. 40
kennen
Bovendien heeft Mej. Nijland scherp de vragen geformuleerd, waarvoor
Vondel's onvoltooide klad-vertaling ons stelt. De voo rnaamste daarvan zijn:
Zie beneden, blz. 651-652.
3 s J. Aleida Nijland, Vondel-kroniek I, blz. 98-99.
' 0 Ibidem, blz. 102-103.
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waarom en wannèèr heeft de dichter dit werk aangevat? En waarom „liet hij
zijn vertaling ten slotte links liggen, stelde er blijkbaar geen belang meer
in? "41
Het lag in de bedoeling van de schrijfster „een nauwkeurige studie en bewerking van Vondels Tasso-vertaling, fouten en vergissingen incluis" tot stand
te brengen.42 Helaas is het daar niet toe gekomen. In de tweede jaargang van
de Vondel kroniek heeft zij het „Darde Boeck" van de vertaling gepubliceerd,
voorzien van „Opmerkingen" over een aantal varianten, verbeteringen enz.
en over afwijkende lezingen van de grondtekst die Vondel's uitgangspunt geweest zouden kunnen zijn. Als ik het goed zie, was dit nog slechts een voorlopige proeve van wat de uiteindelijke bewerking had moeten worden. Maar na
1931 is er niets meer gevolgd, noch van deze bewerking noch van een andere.
Nog altijd ligt Vondel's Gerusalemme vertaling op een definitief onderzoek
en een adaequate uitgave te wachten. Quo usque tandem?
Daarmee blijft voorlopig ook het antwoord uit op de vragen, die Mej. Nijland over deze vertaling stelde. Op een enkel punt zou ik echter een voorzichtige gissing willen wagen. Niet op dat van het tijdstip waarop Vondel er
serieus mee begonnen is; daarvoor zijn er te veel onzekerheden. 43 Wel meen
ik, dat het geoorloofd is verband te leggen tussen de vertaling en de Constantinade, in zoverre dat de eerste behoorde tot het voorbereidende werk voor
het eigen epos. Dat behoeft niet te betekenen, dat de vertaling met het oog op
de Constantinade begonnen werd. Maar wij mogen, dunkt mij, veilig aannemen dat bij het voortwerken eraan, in de loop van de twintiger jaren, de gedachte aan een eigen epos ook al stond het onderwerp nog niet vast de
-

-

-

dichter heeft gestimuleerd. Immers: „het overzetten uit vermaerde Poëten
helpt den aenkomende Poeet, gelijck het kopieeren van kunstige meesterstucken den Schilders leerling", zoals hij het later zelf zou formuleren. 44 Als
wij daarvan uitgaan, lijkt het niet onmogelijk dat Vondel ook in de dertiger
jaren, vóórdat en misschien zelfs ook wel eens nadat hij met het schrijven van de Constantinade begonnen was, met zijn Tasso-vertaling bezig is
geweest. In ieder geval doet de veronderstelling van nauwe samenhang tussen
vertaling en epos ons een antwoord aan de hand op de vraag, waarom hij op
een gegeven ogenblik blijkbaar alle belangstelling voor zijn Gerusalemme verloor. Dat zou dan het gevolg geweest kunnen zijn van het opgeven van de
Constantinade, waartoe de vertaling een voorbereidende studie was.
Niet alleen met vertalingen, maar ook • met oorspronkelijk werk was er
in de periode tussen 1615 en 1645 wel degelijk sprake van epische activiteit.
Misschien is toen het eerste Nederlandse epos geschreven door Laurens Reael
Ibidem, blz. 100.
Ibidem, blz. 108.
Volgens Mej. Nijland „bewijst" het feit dat Vondel in de Opdracht van De Helden Godes
een vers-vertaling (in paarsgewijs rijmende alexandrijnen) van Ger. XI, st. 70, opneemt, dat hij „in 1619 al 11 Canto's af had" (Vondel-kroniek I, blz. 100). Maar dat is
een onjuiste gevolgtrekking. Het bewijst alleen, dat Vondel toen reeds voldoende met
de Gerusalemme vertrouwd was om er een strofe aan te ontlenen die in de context van
zijn Opdracht paste. De vertaling van die éne strofe kan heel goed volkomen incidenteel zijn geweest.
44 In Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste
van 1650 (WB V, blz. 488, reg. 116-118).
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(1583-1637). Michels heeft er de aandacht op gevestigd, dat Barlaeus in zijn
epitaphium op iets dergelijks schijnt te duiden:
Wij lezen daar onder meer, dat de gestorvene Mercurius en Phoebus had
overgebracht naar de onbeschaafde Indiërs, onder de auspiciën van welke godheden hij respectievelijk koophandel en wijsheid had bedreven; en
vervolgens:
Ivit Musa comes bellis, interque sarissas
Nobile bellatrix dextera scripsit epos.
Dat is: de Muze vergezelde hem bij de oorlogvoering, en zijn krijgshaftige rechterhand schreef een verheven heldendicht, te midden van de
wapenen. 45
Terecht merkt Michels op, dat met „epos" hier niet op de militaire heldendaden van Reael kan worden gedoeld, omdat dan de Muze niet genoemd zou
zijn.
Omtrent dit „epos" is verder niets bekend. Wij weten dus niet, of Barlaeus
met dit woord inderdaad een epopoeia bedoelde, dan wel een secundaire betekenis op het oog had. Mocht het eerste het geval zijn, dan behoeft het gedicht nog geen Nederlands epos te zijn geweest; Reael zou het ook in het Latijn geschreven kunnen hebben. Meer valt er helaas niet over te zeggen.
Gelukkig zijn wij wat beter ingelicht ten aanzien van Vondel's onvolschreven Constantinade, die in het bovenstaande terloops al ter sprake is gekomen.
De Constantinade en haar mislukking 46
Wij weten niet precies, wanneer Vondel zich
o.m. door de vertalende
bestudering van Vergilius en Tasso
voldoende voorbereid heeft geacht om
de pen op papier te zetten voor het schrijven van een eigen epos. Maar in augustus 1632 is hij in ieder geval met Hugo de Groot in correspondentie over de
vraag of de veldtocht van Constantijn de Grote naar Rome een geschikt onderwerp voor hem zou kunnen zijn. Twee jaar later blijkt hij al zo ver gevorderd,
dat hij het vijfde boek van de Constantinade op het Muiderslot kan komen
voorlezen. 47 Ondanks de dood van zijn vrouw in februari 1635 blijft hij aanvankelijk moedig aan zijn epos voortwerken. Maar dan raakt de vaart eruit,
en op 9 september 1639 moet Vondel aan Hugo de Groot meedelen dat „ick
mijnen grooten Constantyn moet vergeten, en met yet minders my zoecken
te behelpen. Ick ben aen de treurspelen vervallen ...'. 48 Wel koestert hij dan
nog de hoop later zijn epos te zullen kunnen voortzetten, maar het is er nooit
van gekomen. Tenslotte heeft hij zelfs „zynen Konstantyn by zyn leven aan
stukken gescheurt. [ ... ] Niets bleef'er van over dan eenige stukken en brokken, die hy sedert in andere werkken te pas braght". 49
L. C. Michels, Een epos van Reael, in: De Nieuwe Taalgids LIII (1960), blz. 209. Ook
opgenomen in: id., Filologische opstellen, deel Iv (Zwolle 1964), blz. 153-154. Het
citaat aldaar op blz. 153.
46 De nu volgende beschouwing over de Constantinade is goeddeels ontleend aan mijn
artikel Vondel en het epos, in: De Nieuwe Taalgids LIX (1966), blz. 405 418.
47 J. F. M. Sterck, Vondel-brieven
(Amsterdam-Sloterdijk 1935), blz. 77-78 (brief van
45

-

Hooft aan Baeck).
49
49

Ibidem, blz. 95.

Geeraardt Brandt, Het leven van Joost van den Vondel, ed. P. Leendertz jr. ('s Gravenhage 1932), blz. 30.
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„'t lang achterweeg blijven, en eijndelijk vernietigen, van Konstantijn”. Maar
hij wil er één noemen, waarover Ds. Daniël de Breen hem gesproken heeft:
een goede kennis van Vondel juist in de jaren waarom het hier gaat. Deze
zegsman nu „meende dat Vondel eijndelijk heeft beginnen te zien, dat Konstantijn zoodanig de man niet en was, als hij zich in 't eerst wel had ingebeeld,
en voorgestelt". In het bijzonder worden dan de vergiftiging van Constantijn's
zoon Crispus op bevel van zijn vader en de kort daarop gevolgde executie
van keizerin Fausta vermeld, waar Vondel, volgens De Breen, „met goed gevolg niet van zag te maken, om zijnen Held buijten opspraak te houden, of
voor zoo groot en heijlig te doen henen gaan, als hij hem in 't eerst had opgeheven". Helemaal duidelijk zijn de implicaties van deze mededeling niet.
Het ter dood brengen van zijn zoon en echtgenote is inderdaad een donkere
bladzijde in het leven van Constantijn, al zijn niet alle achtergronden daarvan
bekend. Maar het gebeurde eerst na de triomfantelijke intocht van de overwinnaar in Rome, en viel dus buiten de eigenlijke stof van Vondel's epos. Daar
staat evenwel tegenover, dat Constantijn deze twee moorden
want dat zijn
het tenslotte
pleegde, toen hij reeds tot het Christendom was overgegaan. 54
Tegen de achtergrond van de Tassoniaanse regel omtrent de epische held is
het zeker niet onwaarschijnlijk, dat Vondel met dit feit moeite heeft gehad.
Maar Oudaan geeft hier slechts weer wat De Breen meende, en begrijpt dat
wij voorzichtig moeten zijn met het trekken van een conclusie: „doch wat hier
van zij, wij moeten dit, gelijk veel onzekerheden, de inwindselen des tijds bevolen laten".
Toch mag de betekenis van Oudaan's mededeling aan Brandt vooral niet
worden onderschat. Zij hangt samen met een van de voornaamste voorschriften, die voor het Renaissancistische epos van de 17de eeuw golden! Ik acht
het dan ook zeer waarschijnlijk, dat de teleurstelling omtrent Constantijn's
geestelijke adel een van de redenen is geweest, die er Vondel toe hebben gebracht het voortwerken aan zijn epos op te geven.
Eén van de redenen. Want er waren er meer. Vondel zelf noemt er een, en
Geeraardt Brandt een tweede. Het zou dwaasheid zijn daaraan minder waarde
te willen toekennen dan aan het argument van De Breen, alleen omdat dit
laatste een literair-theoretisch karakter heeft.
In de reeds geciteerde brief aan Hugo de Groot, waarin hij meedeelt zijn
„grooten Constantyn" voorlopig te moeten vergeten, noemt Vondel zelf de
dood van zijn vrouw als oorzaak daarvan: „Sedert de dood van mijn zalige
huisvrouw heeft mijn couragie eenen krack gekregen ...". 55 Dat is op het
eerste gezicht even duidelijk als begrijpelijk. Bij nadere beschouwing rijst er
echter toch wel een vraag. De krack in Vondel's couragie betrof blijkbaar nièt
zijn poëtische creativiteit in het algemeen, maar uitsluitend zijn vermogen om
voort te werken aan de Constantinade. Toen hij het bewuste zinnetje neerschreef, had Vondel na de dood van Maeyken alweer heel wat geschreven, met
inbegrip van Gysbreght van Aemstel en Maeghden, alsmede vertalingen van
De Groot's Sophompaneas en Sophocles' Electra. Maar met de Constantinade
54

ss

Althans volgens de mededeling, die Vondel van Hugo de Groot gekregen had : „geen
quaedt Prins [...] sedert hy de Christelyke Religie heeft aengenomen". Daarbij wordt
buiten beschouwing gelaten, dat Constantijn zich eerst op zijn sterfbed heeft laten
dopen.
J. F. M. Sterck, Vondel-brieven, blz. 95.
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als Vondel in 1639 of daaromtrent tot de conclusie gekomen was dat hij in de
oudste gedeelten van zijn epos Tasso te véél zou hebben gevolgd, ond anks de
poging om tevens Vergilius te imiteren. Heeft dit „te veel" zich misschien gemanifesteerd in een aantal Tassoniaans-gekleurde episoden, die hij aanvankelijk als toelaatbaar beschouwde en later niet meer? Het lijkt niet alleen plausibel, maar het zou ook verklaren waarom hij de moed miste tot verbetering
over te gaan. De eliminatie van dergelijke gedeelten zou immers méér geweest
zijn dan een reeks incidentele correcties; het zou zijn neergekomen op een
nieuwe compositie en daarmee op een vrijwel geheel herschrijven.
Zo komen wij dus tot drie mogelijke motieven voor het opgeven van de
Constantinade. In de volgorde waarin wij ze besproken hebben: teleurstelling
in de integriteit van de held; onmacht om na Maeyken's dood de lichte toon
van vroeger terug te vinden; toenemende kritiek op Tasso en als gevolg daarvan afwijzing van de excessiviteit in de compositie van de vroegst-geschreven
boeken uit zijn eigen epos. Waarschijnlijk zullen al deze factoren een rol hebben gespeeld, en hebben zij gezamenlijk het complex opgeleverd dat Vondel
tot „zulk een weêrzin" 59 tegen zijn epos bracht, dat hij het tenslotte verscheurde.
Dat de periode tussen 1615 en 1645 geen oorspronkelijke of vertaalde epen
in het Nederlands heeft opgeleverd, werd dus nièt veroorzaakt door gebrek aan
belangstelling of door het uitblijven van epische activiteit. Het is het gevolg
van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waardoor veelbelovende
initiatieven tenslotte op niets uitliepen en de voltooide gedeelten verloren zijn
gegaan. Wij moeten dat ernstig betreuren. Als Maria Tesselschade haar versvertaling van de Gerusalemme voltooid en uitgegeven had, als het epos van
Vondel omstreeks 1640 was verschenen dan zou de ontwikkeling van de
Nederlandse epiek waarschijnlijk heel anders verlopen zijn dan nu het geval is
geweest. Goed voorgaan doet immers goed volgen. Maar ook het omgekeerde
is waar: als het eerste schaap niet over de dam komt, laten de andere het afweten. Doordat in de besproken periode de eerste schapen niet over de dam
kwamen, werd er in de daarvoor meest geëigende tijd géén basis gelegd en géén
traditie gevormd voor een Nederlands Renaissance-epos. Na 1645 moest er
nog altijd een begin worden gemaakt.

§ 4.

HET BOS-COMPLEX VAN

1645

TOT

1665

Op de dertig magere jaren volgen er twintig vette. Ineens komen nu de eposuitgaven in snelle opeenvolging van de pers. Binnen twee decenniën vallen er
niet minder dan veertien te signaleren, waaronder twee welker beide helften
in verschillende jaren het licht zagen, zodat men ook tot een aantal van zestien kan komen. Bovendien werd één van deze uitgaven in de loop van deze
twintig jaar viermaal herdrukt. Dat brengt het totaal op twintig.
Voor het overgrote deel gaat het daarbij om vertalingen. Zowel de uitgaven
in twee afzonderlijk verschenen delen als de herdrukken behoren tot deze
groep, die zodoende driekwart van het geheel omvat. Door de frustraties in de
b9 De uitdrukking is van Brandt: „maar Vondel heeft zynen Konstantyn by zyn leven aan
stukken gescheurt. Zulk een weêrzin hadt hy, met of zonder reden, in een gedicht
gekregen, dat hem zoo veel tydts hadt gekost" (Leven van Vondel, blz. 30).
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vorige periode was er een achterstand ontstaan, die men trachtte zo snel mogelijk in te lopen.
Het aantal oorspronkelijke epen is uiteraard veel geringer. Eigen vinding
laat zich nu eenmaal niet forceren. Het is dan ook eerder een opmerkelijk dan
een teleurstellend resultaat, dat wij in de betrokken periode vijf edities met
origineel episch werk aantreffen, te meer omdat één van die edities twéé epen
bevat. Daar staat dan tegenover, dat één van de andere een Latijns epos betreft en dus eigenlijk buiten het kader van deze studie valt.
Met het bovenstaande is de indeling van deze paragraaf feitelijk al gegeven.
Eerst bespreek ik de reeks vertalingen, die tussen 1645 en 1665 verschenen
zijn. Daarna komen de oorspronkelijke epen uit deze periode aan de orde, voor
zover zij in het Nederlands geschreven werden. En tenslotte vraag ik héél summier ook even aandacht voor het Latijnse epos, omdat anders mijn overzicht
onvolledig zou zijn.
De vertalingen
De stoot daartoe kwam van Vondel. In 1646 publiceerde hij een vertaling
van Publius Virgilius Maroos Wercken, in proza. Hoewel deze uitgave 66k
de Bucolica en de Georgica bevat, behoeven wij daaraan in het kader van deze
studie geen aandacht te besteden. Ik bespreek dit werk dan ook, alsof het
enkel ging om een vertaling van de Aeneis. Dat is trouwens in zekere zin ook
wel gerechtvaardigd. Onder het werk van Vergilius neemt diens epos zowel
naar omvang als betekenis verreweg de belangrijkste plaats in. En bovendien
heeft Vondel's vertaling het vooral aan de Aeneis te danken, dat zij zoveel

belangstelling ondervond en invloed uitoefende.
Vondel gaf daarmee de eerste volledige A eneis-vertaling na die van Cornelis van Ghistele. Anders dan deze vertaalde hij echter in proza. Dat betekende
althans voor de Nederlandse letteren een inbreuk op de traditie, die
wilde dat dichtwerken altijd in dichtvorm werden overgezet. Proza-vertalingen
van klassieke of moderne poëzie werden slechts vervaardigd bij wijze van
studie of oefening, en om als basis te dienen voor latere versificatie. Uitgegeven werden zij niet.
Vondel brak met deze traditie, en verdedigde dit in zijn Opdracht aan
Huygens met een beroep op de meerdere tekstgetrouwheid, die bij een vertaling in proza mogelijk was. Naar mijn overtuiging zit er echter méér achter,
en moeten wij verband leggen tussen deze ongebruikelijke manier van doen en
de mislukking van zijn Constantinade. Dit overzicht is niet de plaats daarop
nader in te gaan; dat hoop ik in het hoofdstuk over Vondel's A eneis-vertalingen
te doen.s° Hier kan ik volstaan met erop te wijzen, dat Vondel het werk van
Vergilius in proza vertaalde.

niet altijd de
Hij had daarmee een onverwacht succes. De belangstelling
was zó groot, dat er in het jaar van uitgave nog twee oplagen
nodig bleken. In 1652 en 1659 volgden opnieuw herdrukken, zodat de Aeneisin-proza van Vondel binnen de besproken periode niet minder dan vijfmaal
van de pers kwam. Na 1665 gebeurde dat nag driemaal, één keer in de 17de
en twee keer in de 18de eeuw.
Maar niet alleen met zijn vertaling had Vondel succes. Ook het principe,
waarvan hij was uitgegaan, vond gretig ingang. Op zijn gezag waagden anderen
waardering!

8

0 Zie beneden, Hoofdstuk via, blz. 386-444, in het bijzonder blz. 393-398.
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het nu eveneens proza-overzettingen op de markt te brengen. En het is zeker
geen toeval, dat dit in de eerste plaats vertalingen van epen zijn.
In 1649 opende de Amsterdamse boekverkoper en uitgever J. J. Schipper
de rij met een proza-vertaling van de Orlando f urioso, zij het niet rechtstreeks
naar Ariosto, maar naar een Franse bewerking in proza. Twee jaar later
„vertaalde" een zekere G.V.S., onder de titel De Dooling van Ulisses, de
Odyssee: een vrije en weinig nauwkeurige weergave voor populair gebruik,
die niet alleen door de titel het vermoeden wekt zwaar te leunen op De Dolinge van Coornhert. Weer enkele jaren later, in 1654, gaf J. H. Glazemaker
het tweede deel in het licht van De Iliaden van Homerus: in proza vertaald
naar de Latijnse „interpretatio ad verbum" bij de Griekse tekst. In 1658 volgde
het éérste deel, met de boeken i tot en met xii. De vreemde volgorde, waarin
deze twee delen verschenen, moet wel verklaard warden uit de overweging bij
Glazemaker of zijn uitgever , dat de eerste twaalf boeken van de Ilias
in de vertaling van Karel van Mander reeds ter beschikking stonden, hoe gebrekkig dan ook, en dat een vertaling van de laatste twaalf boeken daarom
prioriteit behoorde te hebben. In hetzelfde jaar 1658, waarin Glazemaker
zijn Iliaden voltooide, publiceerde Joan Dullaart een proza-vertaling van
Tasso's Gerusalemme liberata, waarmee dit epos voor het éérst in het Nederlands bereikbaar werd. Evenmin als Schipper ging Dullaart v an de oorspronkelijke tekst uit; ook hij vertaalde naar een Franse bewerking in proza.
Daarmee waren dus tussen 1646 en 1658 op éénmaal alle vijf grote epen
uit de Oudheid en uit de Italiaanse 16de eeuw binnen het gemakkelijk bereik
van het Nederlands-lezende publiek gekomen. Het gehalte van die vertalingen
liep ver uiteen, en behalve de Aeneis waren zij geen van alle naar de grondtekst bewerkt. Maar het opmerkelijke feit blijft, dat zij er alle vijf waren: de
Aeneis, de Odyssee, de Ilias, de Orlando en de Gerusalemme
alle vijf in
proza. Zó groot was de invloed van Vondel's voorbeeld.
Dat bleek opnieuw, toen hij in 1660 zijn Vergilius-vertaling nogmaals publiceerde, maar nu overgebracht in dichtvorm. Daarmee conformeerde hij
zich uiteindelijk toch weer aan de Nederlandse vertaal-traditie en kwam hij
praktisch terug van wat hij in zijn Opdracht van 1646 aan Huygens verdedigd
had. Blijkbaar werd dit door potentiële andere vertalers opgevat als aanwijzing
dat proza-vertalingen van een epos toch niet als definitief konden worden beschouwd. Er kwamen tenminste geen nieuwe bij, ook niet van de Odyssee die
in de bewerking van G.V.S. toch moeilijk bevredigend kon worden genoemd.
En de reeds verschenen proza-vertalingen werden geen van alle herdrukt.
Maar wèl kwamen er kort na die van Vondel nog drie vèrs-vertalingen van
de Aeneis op de markt. In 1661 gaf Jacob Westerbaen het eerste deel van de
zijne uit, het jaar daarop gevolgd door het tweede. Het was ongetwijfeld zijn
bedoeling geweest daarmee Vondel's A eneis-in-proza te vervangen door een
vertaling, die meer recht deed wedervaren aan het epos van Vergilius door
handhaving van de dichtvorm. Doordat hij langzamer werkte dan de Amsterdamse dichter, was deze hem echter vóór geweest en verscheen Westerbaen's
vertaling min of meer als mosterd na de maaltijd.
In 1663 kwam naast deze twee A eneisvertalingen-in-verzen nog een derde te
staan: die van de Goudse dichter Dirck Doncker. Het was er hem niet om te
doen met het werk v an zijn beide voorgangers te wedijveren, maar om een
— althans voor de Aeneis
nieuwe vorm van vers-vertaling te introduceren.
Hij brengt namelijk de Latijnse tekst „met het zelfde getal der regelen" over,
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d.w.z. dat hij zijn tekst zoveel mogelijk regel voor regel met die van Vergilius
laat corresponderen. Zo verklaart hij tenminste in zijn woord-vooraf Tot den
Lezer. Naar alle waarschijnlijkheid is echter ook Doncker met zijn werk begonnen vóórdat de A eneis-in- verzen van Vondel verscheen, en had ook hij aanvankelijk de bedoeling diens proza-overzetting te vervangen en te overtreffen
door een bewerking in dichtvorm.
Zowel de Aeneis- vertaling van Westerbaen als die van Doncker vallen dan
ook niet los te denken van Vondel's werk, dat er de stimulans toe vormde.
Trouwens, ook nog in ander opzicht zijn beide dichters aan hem schatplichtig.
In hun vertalingen is duidelijk de invloed van Vondel's Aeneis -in-proza merkbaar!
Intussen was in 1662 te Antwerpen ook een Zuidnederlandse Aeneis-inverzen verschenen. De auteur is de Antwerpse dichter Roeland van Engelen,
die echter niet verder kwam dan het begin van boek vu; alles wijst erop, dat hij
midden in zijn werk door de dood werd verrast. Van de besproken vertalingen
is de zijne verreweg de minst geslaagde. Het meest opmerkelijke ervan is, dat
ook hij de Aeneis -in-proza van Vondel gekend moet hebben en op een later
tijdstip misschien eveneens diens Aeneis -in-verzen.
De oorspronkelijke epen

In hetzelfde jaar 1646, waarin Vondel's proza-vertaling van Vergilius verscheen, zagen ook de eerste oorspronkelijke Nederlandse epen het licht. Toen
gaf namelijk Lambert van Bos zijn bundel Essays ofte Poëtische Betrachtingen
in eigen beheer uit; het jaar daarop werd deze uitgave door zijn drukker overgenomen, waarbij de bundel op het nieuwe titelblad ook een nieuwe titel
kreeg: Triodon, of Dryling van Heldendichten. De drie heldendichten, die
daarmee worden aangekondigd, zijn: een vers-vertaling van de eerste zes boeken uit de Thebais van Statius, en twee oorspronkelijke historie-epen, de
Belgias en de Mauritias. Om die beide laatste is het ons hier te doen.
De Belgias geeft in vijf boeken de geschiedenis van de Tachtigjarige oorlog
tijdens het bewind van Alva, van 1568 tot 1573. In wezen gaat het hier dus om
een historische kroniek, maar Van Bos heeft zijn uiterste best gedaan de verhaalde gebeurtenissen zoveel mogelijk te epopiseren. Daarbij maakte hij dankzij het zonder de bedoeling een
baar gebruik van het voorbeeld dat Vondel
epos te schrijven
in de Verovering van Grol gegeven had voor VergiliaansTassoniaanse epopisering van historische feiten. Het geheel is niet zonder verdienste, al openbaart zich reeds hier Van Bos' gebrek aan diepgang en originaliteit.
De Mauritias is veel beperkter van opzet. In drie „Gezangen" (canto's)
wordt hier de overwinning van Maurits in de slag bij Nieuwpoort bezongen.
Er is een sterke Tassoniaanse inslag, maar met uitsluiting van het wonderbaarlijke en miraculeuse. Het korte epos zit goed in elkaar en laat zich prettig lezen. In zijn soort mag het zelfs geslaagd worden genoemd.
Datzelfde kan niet worden gezegd van het epos, dat Lambert van Bos in
1648 op zijn eerste bundel liet volgen: Batavias of Batavische Aeneas. Hij
beoogde daarmee, zoals uit de tweede titel blijkt, een Nederlandse aequivalent
van de Aeneis, met de legendarische figuur van Baeto als hoofdpersoon.
Aanvankelijk volgt hij bijna slaafs de avonturen na, die Vergilius door Aeneas
beleven laat, getransponeerd naar de kusten van Holland en Zeeland. Maar
de tocht van Baeto en diens broeder Salant naar de voor hen bestemde land236

streken blijkt onvoldoende om er zes boeken mee te vullen. Van Bos last daarom vooral in de tweede helft van zijn werk een aantal griezelverhalen
in, die eigenlijk niets meer met de hoofdhandeling te maken hebben en uit een
oogpunt van epische compositie de Batavias tot een volslagen mislukking maken.
Noch met zijn Triodon, noch met de Batavias heeft Lambertus van Bos bij
zijn tijdgenoten ook maar enige weerklank gevonden. Zijn werk is, voor zover
ik heb kunnen nagaan, in de meest letterlijke zin doodgezwegen. Dat is ook
wel begrijpelijk, omdat hij precies gaf wat men in de jaren tussen 1645 en 1650
niet verlangde. Het publiek had behoefte aan een vertaling van de Aeneis;
en hij bracht een stuk van de Thebais in Nederlandse verzen over. Men zag uit
naar een Vergiliaans-Tassoniaans epos van formaat, zoals de Constantinade
had beloofd er een te worden; en hij bood een tweetal kleine historie-epen aan,
die naar de toenmalige opvatting geen werkelijke epen waren, maar epopiserende geschiedschrijving in de trant van Lucanus. Men hoopte op een nationaal
heldendicht dat voor de Nederlanden zou kunnen zijn wat de Aeneis voor
Rome geweest was; en hij kwam met de Batavias, die als epos door geen zinnig mens serieus kon worden genomen.
Van Bos heeft het na 1648 dan ook niet meer in episch werk gezocht. Hij
wendde zich tot andere, vooral historische arbeid, waarmee hij meer succes
boekte. Alleen in 1661 keerde hij nog eenmaal tot het epos terug, om met een
laudatief „gelegenheids-heldendicht" de Restauratie in Engeland en de troonsbestijging van Karel II te vieren. De Britannias kwam echter niet boven het
peil van de beide vroegere historie-epen uit en bleef zelfs beneden dat van de
Mauritias.
Door de mislukking van Vondel's Constantinade had Lambert van Bos de
kans gekregen de eerste dichter te zijn, die oorspronkelijke Nederlandse epen
publiceerde. Maar hij bleef als heldendichter, buiten zijn kleine vriendenkring
in Dordt, onopgemerkt en onbekend. En zo werd het uiteindelijk tèch Vondel,

die het eerste epos schreef dat van belang zou blijken voor de opkomst en ontwikkeling van een Nederlandse epiek: Joannes de Boetgezant, verschenen in
1662.
Het is een heel ander soort epos dan de Constantinade geworden zou zijn:
meer klassicistisch dan Renaissancistisch, beperkter van omvang, en vooral!
— Bijbels in plaats van profaan. Dat laatste confronteerde Vondel met alle
problemen, waarvoor in geheel West-Europa de dichters van Bijbelse epen
zich gesteld zagen, omdat de epische theorie niet op de verwerking van gewijde stof berekend was. Hij werd daardoor gedwongen tot het vinden van een
oplossing ad hoc, die bovendien in sterke mate beïnvloed werd door de „allegorische" zin van zijn epos. Het was er hem ditmaal niet om te doen een heldendicht te schrijven overeenkomstig de voorschriften van de poëtica, maar

om de epische vormgeving dienstbaar te maken aan de Gestaltung van zijn
grootse religieuse visie op de stichting van de Kerk. Dat maakt de Joannes
tot een gecompliceerd geheel, waarin méér tot uitdrukking wordt gebracht
dan uit de uiterlijke gang van het epos blijkt.ó 1 Het gevolg is, dat dit een te
eigen en te specifiek karakter heeft om een geschikt model te kunnen zijn
voor latere dichters van Bijbelse epen. Dat het desondanks als zodanig ge-

61 Voor de uitwerking daarvan zie men beneden, Hoofdstuk xiu, blz. 637 687.
-
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de inneming van Olinda in 1630
al deze feiten komen uitvoerig aan de
orde. Het gevolg is, dat de eerste zes boeken van de Mauritias eigenlijk nog
niets met Johan Maurits te maken hebben; pas aan het einde van liber vi
komt het plan op, hem te benoemen tot gouverneur-generaal van Brazilië.
Zodoende is slechts de tweede helft van het epos in de ware zin van het woord
een Mauritias. Die begint dan met het aanzoek van de Bewindhebbers der
Westindische Compagnie aan Johan Maurits het gouverneur-generaalschap op
zich te nemen (zomer 1636) en eindigt op het moment dat deze zowel daar als
op de Westkust van Afrika aan het Nederlandse gebied de grootste uitbreiding
heeft gegeven die het heeft gekend (1641). Het epos sluit dus op een hoogtepunt; de toenemende moeilijkheden met Heren xix in de laatste jaren van
Johan Maurits' bewind en diens terugkeer naar Nederland in 1644 worden
buiten beschouwing gelaten.
In de brede historische beschrijving van dit alles meen ik de invloed van
Lucanus te mogen onderkennen. Die van Vergilius speelt daar echter voortdurend doorheen. De belangrijkste aansluiting bij de Aeneis is wel de aanwending van het goddelijk-wonderbaarlijke, dat in de Pharsalia niet voorkomt.
Plante maakt herhaaldelijk gebruik van Olympische goden en het optreden van
Furiën, om aan de gebeurtenissen op aarde een metaphysische achtergrond te
geven. Hij is er echter niet in geslaagd deze werkelijk functioneel te maken.
Hoewel hij kennelijk bedoelt dat de hemelgoden de Nederlanders begunstigen,
terwijl Spanjaarden en Portugezen door de machten der onderwereld worden
gesteund, zijn de betrokken episoden toch te schaars in aantal en te incidenteel
in de wijze van behandeling, om een essentieel bestanddeel van de fabula
te kunnen uitmaken. Uiteindelijk blijven zij goeddeels conventionele ornamentiek. Opmerkelijk is in dit verband, dat zij een grotere plaats innemen in de
eerste helft van het epos dan in de tweede, waar Plante gebeurtenissen beschrijft die hij zelf van nabij heeft meegemaakt.

Verder herkent men op allerlei plaatsen rapprochementen en parallellen
met episoden uit de Aeneis. Zo wordt in boek II de Nederlandse vloot op
weg naar San Salvador door een zware storm overvallen, die de Spanjaarden
over haar hebben afgebeden maar die door Neptunus tot bedaren wordt gebracht; de overeenkomst met de storm, die in Aeneis i door Juno's toedoen de
Trojanen teistert en op de kust van Carthago werpt, is onmiskenbaar. Een
soortgelijke episode gaat in boek Iv vooraf aan de bezetting van Porto Rico
door de Nederlanders: „Tempestatem Aeolo excitante Neptunus ridet, &
pronus adest Classiariorum rebus", 63 zoals het Argumentum vermeldt. Ook
in boek vit wordt men aan het begin van Aeneis I herinnerd, als Johan Maurits

na het verlaten van de rede van Texel in het Kanaal door een storm wordt
overvallen en beschuttting moet zoeken in de haven van Falmouth, waar hij
op bevel van de Engelse koning met onderscheiding ontvangen wordt.
Een
ander rapprochement
evenals de storm in het Kanaal berustend op reële
feiten
levert in boek x de bouw van Mauritsstad bij het Recief van Pernambuco op; wat Johan Maurits hier doet, herinnert onmiddellijk aan de bouw
van Carthago door Dido. En evenals in Aeneis Iv is ook bij Plante de Faam
in dit verband actief, al heeft zij bij hem geen liefdesverbintenis wereldkundig
te maken.
6 8 „Wanneer Aeolus een storm opwekt, lacht Neptunus en staat de vlotelingen welwillend
bij".
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bliek gebleven. Dat behoeft niet enkel
misschien zelfs niet in de eerste
plaats
te worden toegeschreven aan zijn latiniteit. De uiterst luxueuse uitgave (door Johan Maurits bekostigd) moet het boek zo kostbaar hebben gemaakt, dat slechts weinigen zich de aanschaf daarvan konden veroorloven. In
verband daarmee zal de oplage ook wel beperkt zijn geweest, en tot een goedkopere herdruk is het nooit gekomen.
§ 5.

DE „VLAKTE MET BOOM"

(1665-1700)

Na 1665 begint een periode, die op het eerste gezicht veel overeenkomst vertoont met „de boomloze vlakte tussen 1615 en 1645". Ook nu verschijnen er
geen nieuwe epen, noch vertaalde noch oorspronkelijke, wat na de productiviteit van de twee voorafgaande decennia des te meer opvalt. De overeenkomst
tussen de beide onvruchtbare perioden wordt slechts verbroken door het feit,
dat er ditmaal aan het einde van het onderhavige tijdvak tèch nog een epos te
vermelden valt. Eer het zover is, gaan er echter meer dan dertig jaren van
epische stilte voorbij.
Evenmin als in de dertig jaren tussen 1615 en 1645 is deze stilte het gevolg
van gebrek aan belangstelling voor het epos. Die is er wel degelijk. Dat blijkt
b.v. uit het herdrukken van episch werk uit de vorige periode. In 1672 werd
de A eneis-vertaling van Westerbaen in het derde deel van diens verzamelde
poëzie opnieuw op de markt gebracht. Drie jaar later kwam het tot een nieuwe
herdruk (de vijfde) van Vondel's A eneis-in-proza, als onderdeel van zijn
proza-vertaling van de volledige Vergilius. In 1688 werd de A eneis-vertaling
van Dirck Doncker opnieuw aangeboden, weliswaar als titeluitgave, maar nu
vermeerderd met de Bucolica en de Georgica, die de dichter inmiddels eveneens „met 't zelfde getal der regelen" in Nederlandse verzen had overgebracht.
In 1696 kwam Vondel's Vergilius-in-dichtvorm (en daarmee zijn berijmde
A eneis-vertaling) voor de tweede maal van de pers. In datzelfde jaar werd ook
Joannes de Boetgezant, dank zij de goede zorgen van Abraham Bógaert, nogmaals in het licht gegeven. Het jaar daarop verscheen er in de Zuidelijke Nederlanden een Brugse editie van dit epos.
Zoals men ziet, verschenen de meeste van deze herdrukken eerst tegen het
einde van de besproken periode. Men mag daaruit echter niet afleiden, dat toen
de belangstelling voor het epos na een tijdelijke inzinking weer begon op te
leven. Het ligt voor de hand, dat er onmiddellijk na 1665 geen behoefte bestond aan herdrukken. De uitgaven van vóór dat jaar waren toen zeker nog
niet uitverkocht. Eerst geleidelijk werden zij althans voor wat de meest gevraagde betreft
schaars genoeg om een nieuwe oplage te rechtvaardigen.
Veel sprekender dan in deze herdrukken komt de epische belangstelling
van deze jaren echter tot uiting in wat ik zou willen noemen „de roep om een
Paulinade".

De roep om een Paulinade
In 1671 had Antonides van der Goes in de Voorreden van zijn Ystroom
„een werkstuk van langer adem" in uitzicht gesteld, waarover hij meedeelde
dat het „onder de hand alreets begint te groeien, en waer in de stof geen heidensche fabelen, of andere van diergelijken aert, toelaet". Al spoedig was onder zijn vrienden en bewonderaars bekend, dat daarmee gedoeld werd op een
epos over de Apostel Paulus. In de korte biografie, die de vader van de dich-
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nemen dat het plan voor een Paulinade, waarmee hij zich al vóór 1671 bezig
hield, hem was ingegeven door bewondering voor Joannes de Boetgezant.
De jonge dichter voelde zich gedrongen zijn meester te volgen op de nieuwingeslagen weg van het Bijbelse epos. Wat Vondel gedaan had voor de voorloper van Christus, zou hij doen voor de grootste v an Diens apostelen: Paulus.
Maar Antonides miste de studiezin, de werkkracht, het doorzettingsvermogen en vooral de religieuse bezieling, die het Vondel mogelijk hadden gemaakt de Joannes te realiseren. Uit de mededelingen van David van Hoogstraten valt niet anders te concluderen dan dat het grote plan nooit tot een serieus
begin van uitvoering is gekomen. De moeilijkheden bleken zo groot, dat
Antonides erdoor werd afgeschrikt en uiteindelijk van uitstel tot afstel kwam.
De reden, die hij daarvoor aan Van Hoogstraten opgaf, draagt te duidelijk het
karakter van een verontschuldigende uitvlucht om overtuigend te kunnen zijn.
Maar „ondertusschen was al de werrelt in verwagting dat hy zyn belofte zou
nakomen". Dat is in zijn algemeenheid zelfs voor de Nederlandse „werrelt"
zeker wel wat te boud gezegd. Maar het gold ongetwijfeld wèl voor de Rotterdamse dichter- en vriendenkring van Joachim Oudaan, waartoe ook David van
Hoogstraten behoord had. Oudaan koesterde ernstige bezwaren tegen de
heidens-mythologische inslag in Antonides' vroegere werk, „al dat beslag van
Goden en Godinnen, die de kraem des Ystrooms opschikken", zoals Van
Hoogstraten het uitdrukt. 72 Hij hoopte dan ook vurig, dat de jonge dichter zijn
gaven zou gaan besteden aan „een werk van stichtelyke ernsthaftigheit", zoals
dat een Christen betaamde die ernst maakte met zijn geloof. Met een Paulinade
zou niet alleen de vroegere frivoliteit worden goedgemaakt, maar bovendien
de door Vondel ingezette traditie van het Bijbel-epos in Protestantse zin worden omgebogen. Antonides, zo zag het Oudaan, was geroepen om de dichter
van het geloof te worden.
Hoe sterk deze overtuiging in de Rotterdamse kring leefde en hoe groot de
teleurstelling was toen Antonides in 1684 stierf zonder te hebben beantwoord
aan de in hem gestelde verwachtingen, blijkt duidelijk uit de Lyk- en Grafdichten die bij zijn dood werden geschreven. 73 In vijf daarvan wordt het uitblijven van de Paulinade nadrukkelijk betreurd, en de betrokken dichters behoren allen tot Oudaan's vriendenkring. 74 Verreweg het uitvoerigst en met een
lichte toon van verwijt75 gaat Oudaan zelf op dit onderwerp in, maar de alge72

Ibidem.

In de uitgave der Gedichten van 1685 volgen zij op de levensschets van Antonides door
zijn vader. Ook in de volgende drukken werden zij opgenomen.
74 Eén van hen is Geeraardt Brandt, die wel niet in Rotterdam woonde, maar er nauwe
betrekkingen mee had. Twee van zijn zonen zijn er Remonstrants predikant geweest.
75 Na uitvoerig te hebben aangegeven wat de Paulinade aan godsdienstige en poëtische
rijkdommen had kunnen bevatten, besluit Oudaan zijn rouwdicht met de woorden:
Nu mist ons dit : waarom? Gy zelf, in moed bezweken,
Zijt die het Werk vertraagde, en stuksgewijs liet steken:
Terwyle snijd de dood u 't web des levens af,
Dies werpt men 't heerlijk Werk aan stollen [= snippers] op uw' graf;
Doch laat het stukwerk zijn, en ongenees'lijk wesen,
Noch lust ons, stuk voor stuk, die stollen op te lezen,
Om uw' geheuchenis t'erkennen, in al 't geen
Dat, waardig om de stof, uw Name waardig scheen;
Want al het and're gaat, als van geringer waarde,
Gansch ongeacht voorby, en met de romp ter aerde.
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mene stemming vindt men misschien het best weergegeven in het gedachtenisvers van Pieter Rabus:

5

Doorluchte ziel, om hoog gevaren,
Wat waar 't een vreugd voor Nederland,
Indien men 't lang verwachte pand
Van Paulus in uw guide blaeren
Voltooit zag, dat, vergeefs gewacht,
Nu in 't vergeten word gebracht!
Dat missen we, en met u, 't verlangen
Der brave dichtkunst .. .

Diezelfde Pieter Rabus had al in 1681 zijn ongeduld om Antonides' traagzaamheid niet langer kunnen bedwingen en toen zelf maar een leven van
Paulus uitgegeven: De Kruis-held, Ofte het Leven van den Apostel Paulus.
Het pretendeert niet een epos te zijn, al vertoont het enige invloed van Vondel's
Joannes. Rabus wilde er slechts mee aantonen, hoe rijk en gevarieerd de inhoud van een werkelijke Paulinade zou kunnen zijn. In jeugdige overmoed
overschatte hij daarbij zijn dichterlijke vermogens zo zwaar, dat het resultaat
een schoolvoorbeeld van onvoldragenheid en stunteligheid werd. Het illustreert
echter op treffende wijze wat er in de Rotterdamse kring ten aanzien van het
epos aan verlangens en verwachtingen leefde.
Maar niet alleen daar. Meeuwesse heeft erop gewezen, dat ook de Amsterdamse parnassiens uit de kring van Jan Zoet „vóór en na 1671 de hoogste verwachtingen koesterden ten aanzien van Antonides' dichterschap" en hoopten
op een ontwikkeling in ethische richting. Eén van hen, Pieter Verhoek, gaf na
het verschijnen van De Ystroom „duidelijk te verstaan, dat hij ondanks zijn

bewondering voor het befaamde stroomdicht toch nog hoopte op een verhevener, van hemelse wijsheid vervulde poëzie". 76 Maar het meest uitgesproken was
de aandrang, die in deze zin op Antonides werd uitgeoefend door Jan Luyken,
wiens contacten met de kring van Jan Zoet na het onderzoek van Meeuwesse
wel als vaststaand mogen worden beschouwd. 77 Het is niet de geringste verdienste van Meeuwesse's proefschrift, dat hij daarin de verhouding tussen Luyken
en Antonides zo definitief heeft vastgesteld. 78 Ook Luyken heeft omstreeks
1670 gehoopt en verwacht, dat Antonides' dichterschap zich verinnerlijken en
verdiepen zou. „Men zou" zo meent Meeuwesse „de veronderstelling
kunnen wagen, dat Luykens bewondering voor Van der Goes mede berustte
op het feit dat hij kennis droeg van diens verheven plannen" (nl. die voor een

Paulinade). Maar evenals zovele anderen werd ook Luyken door de verdere
ontwikkeling van Antonides diep teleurgesteld. Na De Ystroom schreef deze
geen verzen van werkelijke betekenis meer, en de Paulinade schoof hij steeds
verder van zich af. „Met andere woorden: de verinnerlijking van Antonides''
dichterschap, waarop Luyken omstreeks 1670 hoopte, zette niet door, althans
7 8 A. C. M. Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier, diss. Utrecht (Groningen-Djakarta 1952), blz. 299.
Ibidem, hoofdstuk vii: „Jan Luyken en Jan Zoet" (blz. 236-271).
7 ' Ibidem, hoofdstuk viii : „Jan Luyken en Antonides van der Goes" (blz. 272-303). De
twee volgende citaten op blz. 302. — De opvatting van Meeuwesse omtrent de verhouding tussen de beide dichters werd onlangs scherp afgewezen door S. J. Lenselink
in een artikel over Joan Luyken en Joannes Antonides, in : De Nieuwe Taalgids LXVII
(1974), blz. 281-287. Ik ben daardoor echter niet overtuigd.
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niet in 's mans poëzie", aldus Meeuwesse. In hoeverre Luyken waardering zou
hebben kunnen opbrengen voor de Paulinade, gesteld dat Antonides die inderdaad geschreven had, blijft intussen de vraag. Waarschijnlijk zou hij erdoor teleurgesteld zijn geweest. De beide dichters waren zo verschillend geaard, dat iets anders moeilijk denkbaar is. Ook als Antonides genoeg religieuse
bezieling had kunnen opbrengen om zijn epos te voltooien, zou Luyken daarin
toch de mystieke diepgang hebben gemist die voor hem essentieel was. Hij zou
misschien erkentelijk zijn geweest, maar stellig niet voldaan.
rechtstreeks zowel als indirect
bleef onbeDe roep om een Paulinade
antwoord en werd na de dood van Antonides een roep in de woestijn. Toch
heeft hij voor de ontwikkeling van het Nederlandse epos zijn betekenis gehad.
Het verlangen naar een aequivalent van de Joannes werd erdoor wakker gehouden en gestimuleerd. Bovendien werd het op een concreet object gericht.
Men zag niet uit naar een Bijbels epos in het algemeen, maar naar een Leven
van Paulus. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de reeks Bijbel-epen van de
18de eeuw zou worden ingezet met een Paulinade.
Het epos van Rotgans
Daarnaast groeide in de laatste decennia van de 17de eeuw ook de belangstelling voor het profane epos, al was die niet uitgesproken genoeg om een
„roep" te kunnen worden genoemd. De „Wonderen Des Alderhoogsten Vitgevoerd In, onder en door [ ... ] Willem de Derde" zoals de titel van een
contemporain pamflet luidt —, en met name diens tocht naar Engeland in
1688, vroegen als het ware om epische verwerking. In de talloze lof-, vreugdeen triomfzangen, die daaraan werden gewijd, wordt steeds meer een „heldentoon" geaccentueerd, die aan het epos ontleend is en daarnaar verwijst. Ook
ditmaal was het Pieter Rabus, die de duidelijkste illustratie leverde van wat er
aan de hand was. In 1689 schreef hij, naar aanleiding van de kroning van
Willem III en Maria tot koning en koningin van Engeland, zijn Verlost
Britanje: een uitvoerig gedicht van meer dan 2000 regels over het verloop van
de Glorious revolution, met Willem In als stralend middelpunt. Het heeft verschillende structuur-elementen van het epos, maar is in zijn compositie te kroniekmatig en rechtlijnig om er zelf een te mogen heten. Het blijft bij een laudatief geschiedverhaal dat in het algemeen niet onverdienstelijk verteld wordt,
maar zonder originaliteit en met een versificatorisch dieptepunt aan het slot.
Op een epos over Willem in behoefden de Nederl anders echter anders
dan op dat over Paulus niet te wachten tot de 18de eeuw. In 1698 verscheen
het eerste deel van Lucas Rotgans' Wilhem de Derde, in 1700 gevolgd door
het tweede. Hier hebben wij niet te doen met een werk, dat bepaalde trekken
met het epos gemeen heeft en er daarom op lijkt. Het is er een, en het wordt
door de auteur ook uitdrukkelijk als zodanig aangekondigd. Maar het wijkt
op een belangrijk punt af van de epische traditie en de epische voorschriften.
De stof is ontleend aan de contemporaine geschiedenis en de held is een nog
levende vorst. Dat bracht voor Rotgans allerlei complicaties mee, die doen
uitkomen dat de regels van de poëtica niet arbitrair waren vastgesteld en wel
degelijk zin hadden. De dichter heeft deze moeilijkheden weten te ondervangen
op een manier die zeker waardering verdient, al bleef zijn werk te zeer verwant aan de lof- en triomfzangen waaruit het in zekere zin was voortgekomen,
om als epos helemaal te voldoen. Het zwakste punt in de Wilhem is echter het
gevolg van een „afwijking", die niet met het contemporaine onderwerp sa245

menhant. Rotgans deelde de opvatting van Boileau dat het gebruik van een
merveilleux chrétien voor Christelijke dichters ontoelaatbaar was, omdat het
betrekken van God bij hun intriges tekort deed aan Diens majesteit en aan de
heiligheid van het geloof. Op een heel enkele uitzondering na houdt hij zich
in de Wilhem daar ook aan. Maar dat maakte het hem onmogelijk op overtuigende wijze gestalte te geven aan de centrale idee van zijn epos: dat Godzelf Willem geroepen en geleid had, om door hem West-Europa te redden van
Franse overheersing en Roomse gewetensdwang. Zonder het merveilleux
chrétien kon dit niet uitgebeeld worden, alleen maar gezègd. En dat was niet
voldoende om het dominerende motief te vormen, dat structureel de eenheid
van handeling veilig had kunnen stellen.
Desondanks is Wilhem de Derde na Joannes de Boetgezant het eerste Nederlandse epos van betekenis, dat de zeventiende eeuw heeft opgeleverd. En
het feit dat het door zijn contemporaine stof afwijkt van de gangbare theorie
omtrent het genre zou niet nalaten mede de ontwikkeling van het niet-Bijbelse
epos na de eeuw-wisseling te beïnvloeden.

§ 6.

VAN HET BOS NAAR DE BOMEN

In de bovenstaande paragrafen heb ik een overzicht gegeven van het „bos",
zoals zich dat tussen 1550 en 1700 in zijn totaliteit aan ons voordoet. Daarbij
heb ik getracht in de epische activiteit van deze periode zo goed mogelijk de
samenhang en de continuïteit tot hun recht te doen komen. Verder heb ik bijzondere aandacht besteed aan wat men „de open plekken in het bos" zou

kunnen noemen. Het ging erom, duidelijk te doen uitkomen dat ook deze voor
de geschiedenis van het Nederlandse epos hun betekenis hebben gehad: enerzijds omdat er daarin „ondergronds" wel degelijk wat gebeurde, anderzijds
omdat het uitblijven van bepaalde publikaties de Constantinade van Vondel
en de Paulinade van Antonides
de ontwikkeling van het genre evenzeer
heeft beïnvloed als het wèl verschijnen van andere (Vondel's proza-vertaling
van de Aeneis, zijn Joannes, Rotgans' Wilhem de Derde).
De volgende hoofdstukken zullen nu worden gewijd aan een nadere beschouwing van de afzonderlijke „bomen". Het zal onvermijdelijk zijn daarbij
meer dan eens iets te herhalen, dat in mijn overzicht al aan de orde geweest is.
De interdependentie tussen het geheel en zijn onderdelen is te groot dan dat dit
zou kunnen worden voorkomen. Ik kan niet over de bomen spreken zonder
daarbij hun plaats in het bos te betrekken, zoals ik omgekeerd mijn overzicht van het bos niet heb kunnen geven zonder al iets te zeggen over de
aard en de qualiteit van de bomen. Dergelijke herhalingen behoeven echter niet
zonder meer als een bezwaar te worden beschouwd. Het gaat wel om dezelfde
punten, maar vanuit een andere gezichtshoek benaderd. Daardoor kan de herhaling vaak tevens een aanvulling of verduidelijking zijn die zichzelf, naar ik
hoop, rechtvaardigt.

246

HOOFDSTUK V

De rederijkers-vertalingen van
Vergilius en Homerus

§ 1. DE VERTAAL-TRANT VAN RENAISSANCISTEN EN KLASSICISTEN

In dit hoofdstuk krijgen wij te doen met vertalingen van epen uit een vreemde taal in het Nederlands. Dat maakt het noodzakelijk ons, ter vermijding
van veelvuldig misverstand, tevoren rekenschap te geven van het belangrijke
principiële verschil tussen de wijze waarop Renaissancisten en Klassicisten hun
taak als vertaler zagen, en die welke in de tweede helft van de 18de eeuw is
opgekomen om zich tenslotte te ontwikkelen tot onze moderne opvatting omtrent de eisen welke aan een vertaling behoren te worden gesteld. Uitgangspunt en doel zijn in beide gevallen namelijk zo verschillend, dat vergelijking
vrijwel onmogelijk is en het beoordelen van een Renaissancistisch-klassicistische vertaling naar de thans gangbare normen niet alleen als onbillijk, maar
ook als onjuist moet worden beschouwd.
Het bewuste verschil geldt dus niet alleen voor de rederijkersvertalingen van
Vergilius en Homerus, die in dit hoofdstuk worden besproken, maar evenzeer
voor de overzettingen van klassieke en Renaissancistisch-klassicistische epen
in het Nederlands, die in latere hoofdstukken aan de orde zullen komen. De
behandeling ervan als eerste paragraaf van dit hoofdstuk is slechts een gevolg
van het feit dat wij hier voor de eerste maal behoefte krijgen aan vertrouwdheid met het verschijnsel.
Niemand heeft naar mijn mening het punt, waar het om gaat, scherper en
duidelijker geformuleerd dan Th. Weevers in zijn proefschrift over Coornhert's
De dolinghe van Ulysse. Ik cursiveer in mijn citaat de gedeelten, waarop het
in het bijzonder aankomt:
Vaste grenzen tussen perioden bestaan in de geschiedenis niet, en dus kan
men van te voren verwachten, dat de overgangen van de ene vertaalmethode naar de andere geleidelijk zullen zijn. Eén verandering was echter
zo principieel, dat die het karakter van deze overzettingen plotseling wijzigde. Alle Renaissance-vertalers, tot laat in de 17e eeuw toe, nemen de
stof in zich op, assimileren ook de stijl voor een deel, maar brengen dit
alles dan in hun eigen vorm over. In de periode die met Rousseau begint
[ ... ] verandert dit. Van J. H. Vossi af tot op de tegenwoordige tijd
streeft elke vertaler ernaar de oude dichters 2 in hun eigen vorm te herscheppen, en de poging wordt als des te beter gelukt beschouwd, naarmate
zij er meer in slaagt de kleinste schakeringen en effecten te bewaren.

Natuurlijk zijn er dichters aan te wijzen, die op de grens staan [ ... ].
Maar de tegenstelling zelf is principieel. 3
Zie boven, blz. 136.
Weevers spreekt, in het kader van zijn proefschrift, slechts over de vertaling van klassieke
auteurs, maar hetzelfde geldt precies zo bij de overzetting van moderne dichters.
diss.
8 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe van Ulysse, de eerste Nederlandse Odyssee,
Leiden (Groningen-Batavia 1934), blz. 113.
1

2
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Weevers steunt hierbij o.m. op een opmerking van zijn promotor Albert
Verwey, waarnaar hij in een noot bij de geciteerde passage verwijst. Naar aanleiding van Vondel's Psalmberijming
Koning Davids Harpzangen
wijst
Verwey erop „hoe stelselmatig de Renaissance-dichters hun vorm oplegden
aan ontleende inhouden". 4 Weevers had ook nog naar een andere plaats in
dezelfde studie van Verwey kunnen verwijzen, waar deze in verband met
het feit dat Vondel eerst Vergilius volledig in proza vertaalde en daarna nog
eens volledig in verzen constateert:
Altijd komt het er voor hem op aan, de voorstellingsinhoud van het oorspronkelijke overtenemen in een vers- en strofen-bouw die er volkomen
vreemd aan is. Hij maakte met die inhoud, esthetisch gesproken, nieuwe
gedichten; en hij kon niet tevreden zijn met het enkele begrijpen, omdat
het in verzen begrijpen hem, zoo niet aangeboren, dan toch tot een tweede
natuur geworden was.5
Het is een uitermate belangrijk gegeven, dat Weevers op het voetspoor
van Verwey naar voren gebracht heeft! Want het feit dat de vertalers van de
16de, 17de en een groot deel van de 18de eeuw het oorspronkelijke werk in
hun eigen vorm overbrengen en er zodoende in zekere zin iets nieuws van maken, heeft ver-strekkende consequenties. Het brengt mee, dat zij zich allerlei
wijzigingen van meer of minder belang veroorloven: weglatingen, toevoegingen, vrije omschrijvingen, ja zelfs verbeteringen, als zij menen dat daartoe
aanleiding bestaat. Zij achten zich slechts aan de oorspronkelijke tekst gebonden voor zover zij die begrijpen en aanvaarden kunnen; waar dit niet het geval
is, brengen zij hem over in hun eigen sfeer. Als b.v. Cornelis van Ghistele
meent dat Vergilius in zijn zesde boek, bij de ontmoeting van Aeneas met de
schim van Dido in de onderwereld, de laatste hardvochtiger tegenover haar
vroegere minnaar doet optreden dan in overeenstemming geacht kan worden

met haar mateloze passie voor hem in het vierde boek, dan corrigeert hij deze
„ontsporing". Bij hem wordt Dido wèl door de woorden van Aeneas getroffen:
ondanks haar boosheid op hem stromen de tranen haar over de wangen en laat
zij bedroefd het hoofd hangen; tenslotte wint echter haar verbolgenheid het
en vlucht zij evenals bij Vergilius van Aeneas weg, terug naar „Sicheus
[Sychaeus] haer eerste man". Twee eeuwen later doet Sybrand Feitama op
groter schaal precies hetzelfde, wanneer hij de Henriade van Voltaire onder
het vertalen enigermate protestantiseert, door weglating van al te Katholieke
passages, accentuering van de ondeugden der Ligueurs, en meerdere nadruk
op de geestelijke adel van Hugenoten als b.v. Du Plessis-Mornay.
Het ligt voor de hand, dat bij deze werkwijze fouten en onnauwkeurigheden
in de vertaling niet eenzelfde doorslaggevende betekenis voor de beoordeling
kunnen hebben als bij overzettingen naar de moderne opvatting. Het is vaak
zelfs nauwelijks mogelijk vast te stellen, èf er wel van fouten en onnauwkeurigheden gesproken kan worden. In het bijzonder geldt dit voor de laatste.
Aperte fouten immers verraden zich meestal wel door de innerlijke tegenstrijdigheid of onduidelijkheid in de tekst, die zij tot gevolg hebben. Werkelijke
kunstenaars weten dergelijke plaatsen vaak met voldoende virtuositeit te ca4

b

Albert Verwey, Vondels vers (Santpoort 1927), blz. 106.
Ibidem, blz. 126. Ook in dit citaat is de cursivering van mij.
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moufleren om te voorkomen dat zij bij lezing dadelijk opvallen, maar hun
zwakkere broeders blijken daartoe als regel niet in staat.
Ten aanzien van onnauwkeurigheden daarentegen heeft men praktisch geen
enkel houvast. Het is er Renaissancistisch-klassicistische vertalers immers
slechts om te doen „de voorstellingsinhoud van het oorspronkelijke"
zoals
Verwey het uitdrukt
over te brengen in hun eigen taal, en nièt „om een
nauwkeurige kopie ervan te vervaardigen". 6 Wat doet het er dan toe, of zij
in de beeldspraak kleine wijzigingen aanbrengen, een boomsoort vervangen
door een andere, enkele details weglaten of integendeel toevoegen? Zolang
er niets essentieels wordt veranderd en zolang de overeenkomst met de oorspronkelijke tekst duidelijk genoeg blijft om niet over het hoofd te kunnen
worden gezien, behoeven zij zich verder om de nauwkeurigheid van hun weergave geen zorgen te maken. In de meeste gevallen zal er over hun afwijkingen
slechts kunnen worden gezegd, dat zij bij de gevolgde vertaal-methode passen
en dus als toelaatbaar moeten worden beschouwd. Maar men kan er nooit
helemaal zeker van zijn, dat er niet meer achter schuilt. Zodra men met een
concreet geval te doen heeft, valt immers onmogelijk te achterhalen af en in
hoeverre de vertaler misschien opzèttelijk van de oorspronkelijke tekst is afgeweken, om daardoor beter bij zijn eigen voorstellingswereld of eigen sfeer aan
te sluiten. Het is zelfs mogelijk dat hij dit vrijwel onbewust heeft gedaan, zijn
eigen gedachtengang volgend zonder er zich rekenschap van te geven dat deze
niet helemaal parallel liep aan die van de oorspronke lijke auteur.
Dit alles maakt het onhistorisch en onbillijk de qualiteit van Renaissancis=
tisch-klassicistische vertalingen te willen bepalen volgens moderne maatstaven,
zoals vrijwel regel was vóórdat Verwey en Weevers
nog maar enkele
een juister inzicht hebben ingeleid. Ik kan met een
decenniën geleden!
enkel voorbeeld volstaan om de consequenties van een dergelijke beoordelingsmethode te demonstreren.
In het achtste boek van de Henriade tekent Voltaire als volgt de graaf van
Essex onder de aanvoerders van Hendrik's leger aan de vooravond van de slag
bij Ivey:
Essex avec éclat paralt au milieu d'eux,
Tel que dans nos jardins un palmier sourcilleux,
A nos ormes touffus mêlant sa tête altière,
Paralt s'enorgueillir de sa tige étrangère.

Feitama's vertaling van deze regels luidt:
In 't midden dezer schaar' daagt Essex rustig op,
En prykt gelyk een palm, wiens wyde bladertop
In onzer linden hoogst en weligst loof gestrengeld,
Zyn' vreemden zwier met dien van onze boschpraal mengelt.

In zijn proefschrift over de Henriade in de Nederlandse literatuur noteert
H. J. Minderhoud bij de tweede en derde regel van deze citaten (de andere

regels laat hij buiten beschouwing) :
„Sourcilleux" a été supprimé. „La tête altière" n'est pas „de wijde bladertop" et „ormes" n'est pas „linden". 7
e

Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 121.

'

H. J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Bibliothèque
de la Revue de Littérature Comparée nr. 34; Purmerend 1927), blz. 54.
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bracht. In zoverre vinden wij ook bij hen het patroon van de gebruikelijke
vertaal-trant terug.
Toch is het verschil met de poëzie-vertalingen groter dan de overeenkomst.
Doordat de prozaïsten geen aandacht hoeven te besteden aan een eigen vormgeving en dus niet gebonden zijn aan versbouw, metrum en rijm, kunnen zij
in principe met meer vrijheid te werk gaan. In de praktijk blijken zij van die
meerdere vrijheid echter vrijwel uitsluitend gebruik te maken om de oorspronkelijke tekst zo letterlijk mogelijk te volgen. Niet uit principe zoals bij moderne vertalers het geval zou zijn —, maar omdat dit de weg van de minste
weerstand is die de minste geestelijke activiteit van hen vraagt. Als zij woord
waar
voor woord in het Nederlands overbrengen, komt immers de inhoud
„vanzelf" 66k over. En zo doet zich het paradoxale
het hun om te doen is
feit voor, dat op het eerste gezicht de vertalingen-in-proza dichter bij de moderne vertaal-opvatting staan dan die in poëzie, al werd er aan die laatste véél
meer tijd en moeite besteed! Meermalen is het zelfs mogelijk, op die prozavertalingen de moderne beoordelings-methode toe te passen, zonder dat de
incompatibiliteit onmiddellijk aan het licht treedt, zoals bij het hierboven gegeven voorbeeld uit Feitama. Bij nadere beschouwing ontdekt men echter al
spoedig, dat er geen enkel reëel verband bestaat tussen de werkmethode van
de betrokken auteurs en de moderne opvatting van vertalen. Van zorgvuldig
wikken en wegen om de juiste nuance van een zin of een woord te vinden,
is bij hen geen sprake. Zij vertalen letterlijk, maar ongeveer op de wijze van
een scholier. Ook als hun vertaling juist is, d.w.z. geen fouten bevat, wil dit
nog niet zeggen dat zij ook werkelijk goed is, d.w.z. adaequaat aan de oorspronkelijke tekst. De meerdere of mindere mate, waarin zij fouten weten te vermijden, hangt evenals bij de scholier af van hun kennis van de vreemde
taal, hun handigheid in het gebruik van een woordenboek, hun intelligentie
en hun intuïtie. De resultaten liggen dan ook even ver uiteen als die van de
vertalingen bij een schoolexamen. En ook bij de besten van deze vertalers
dient men steeds voor ogen te houden, dat het hun slechts te doen was om een
juiste weergave van de inhoud; als er bovendien iets van de oorspronkelijke
artisticiteit overkomt, werd daar niet bewust naar gestreefd, maar is het „toeval": gevolg van een gelukkige dispositie bij de vertaler.
Tenslotte nog een laatste overeenkomst tussen het werk van de Renaissancistische proza-vertaler en dat van de moderne scholier. Doordat beiden zich
zo letterlijk mogelijk aan de oorspronkelijke tekst houden, vallen hun vertaalfouten dadelijk op; de mogelijkheden om onzekerheid of onwetendheid te
camoufleren, die zich bij een vertaling-in-verzen voordoen, zijn hier nauwelijks
aanwezig. Door de „gemakkelijke" weg van een woordelijke vertaling te kiezen in plaats van de originele tekst in een meer eigen vorm over te brengen,
zijn de proza-vertalers op dit punt kwetsbaarder dan hun dichtende collega's.
Wat „onnauwkeurigheden" en benaderende vertalingen betreft, moet men hun
natuurlijk de armslag toestaan, die inhaerent is aan de vertaal-trant van hun
tijd. In dat opzicht kan men hun niet de beperkingen voorschrijven, die gelden
voor de moderne scholier.
Met dit alles dienen wij rekening te houden. In hoofdzaak komt het erop
neer, dat wij bij vertalingen-in-verzen als regel zullen moeten uitgaan van de
„eigen vorm" waarin de vertalende dichter het oorspronkelijke epos heeft
overgebracht, om vervolgens na te gaan in hoeverre die overbrenging
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„translatie” in een andere dan de gebruikelijke zin!
hem gelukt is, en welke
consequenties zij gehad heeft voor de aard, de toon en de qualiteit van zijn
werk. Bij vertalingen-in-proza missen wij de steun van zulk een voor de hand
liggend uitgangspunt en zullen wij dus meer tastenderwijs te werk moeten
gaan. Valt er een antwoord te geven of te vermoeden op vragen als: hoe is de
auteur ertoe gekomen zijn vertaling ter hand te nemen? welke bedoeling had
hij ermee? zag hij in de inhoud van het origineel enkel een boeiende avonturenroman, of had hij ook oog voor morele en misschien! artistieke aspecten? vatte hij zijn taak op als vrijwel mechanisch translateren van de vreemde
tekst, of bracht hij wel eens wijzigingen aan? zo ja, van welke aard zijn die dan
en wat wilde hij ermee bereiken? Eerst na dit alles onder ogen te hebben gezien, zullen wij
ook al heeft ons onderzoek waarschijnlijk niet veel zekerheden opgeleverd
ertoe mogen overgaan de bewuste vertaling in het kader
van haar tijd te typeren en te evalueren. Bij het laatste zal tevens aandacht
moeten worden besteed aan de vraag, of de auteur de vreemde taal voldoende
beheerste om, naar .de eigentijdse opvatting van vertalen, op bevredigende
wijze te kunnen realiseren wat hij zich ten doel had gesteld.
§ 2.

VAN GHISTELE'S VERTALING VAN DE „AENEIS"

Tegen het midden van de 16de eeuw beginnen de vertalingen van klassieke
auteurs te verschijnen, die er zoveel toe hebben bijgedragen de Nederlandersg
vertrouwd te maken met de verbeeldings- en gedachtenwereld van de Oudheid. Cornelis van Ghistele behoort niet tot de allereerste vertalers, maar de
schaal waarop hij werkte, maakt hem wel tot de belangrijkste. Achtereenvolgens bracht hij in het Nederlands over: de Heroides12 van Ovidius (1553),
de Comoediae van Terentius (1555), de Antigone van Sophocles naar een Latijnse bewerking (1555), de Aeneis van Vergilius (1556) en de Satirae van Horatius (1569). In het kader van deze studie heeft hij vooral betekenis, doordat

hij de éérste is geweest die een klassiek epos voor zijn tijdgenoten algemeen
toegankelijk heeft gemaakt. Met hem doet Kalliope haar intrede in de Nederlandse literatuur.
De auteur

Omtrent de persoon van Van Ghistele is weinig bekend. Hij leefde van
omstreeks 1520 tot in de jaren '70 te Antwerpen, en heeft daar een belangrijke
plaats ingenomen in het rederijkersleven, met name in de Kamer „De Goudbloem" waarvan hij ongeveer twintig jaar factor is geweest. Behalve zijn vertalingen schreef hij een aantal toneelspelen, terwijl ook enkele gelegenheidsgedichten van hem bewaard gebleven zijn; onder die laatste zijn er een paar in
het Latijn geschreven. De betekenis van zijn oorspronkelijk werk valt echter
in het niet bij die van wat hij uit de Oudheid „in onser duytscher talen Retorijckelijck ouer gheset" heeft.
De uitgave

De vertaling van de Aeneis is in drie fasen verschenen. Het eerste gedeelte
zag in april 1554 het licht onder de titel Deerste viere boecken van Eneas ende
Dido genaemt Aeneidos. In het begin van 1556 volgde een herdruk van deze
vier boeken, vermeerderd met de twee daarop aansluitende: Deerste sesse
12

De Metamorphoses waren in 1552 reeds door Johannes Florianus vertaald.
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zij met haar zoon het initiatief had genomen. Dat geeft er zowel háár als
Hans recht op, in de Nederlandse literatuur-historie náást Cornelis v an Ghistele te worden genoemd als inaugurateurs van het Renaissancistische epos in de
l an dstaal.
Het voorwerk

Het voorwerk van Deerste sesse boecken bestaat uit vier stukken, alle vier
geschreven door Van Ghistele; de later zo onvermijdelijke liminaria van
anderen ontbreken hier nog geheel.
Het eerste van deze stukken is het minst belangrijke. In een 12-regelige
referein-strofe verzoekt De Translateur (zoals het opschrift luidt) het publiek
dit boek in dank te aanvaarden „Van een Antwerpsch goubloemken wt ionsten reyn" een verwijzing naar de rederijkerskamer waartoe hij behoorde
en doet hij verder een uitval tegen „zoilus ghebroetsele" (afgunstige kritikasters).
Van veel meer betekenis is het daarop volgende Totten Lesere, omdat er
zo duidelijk uit blijkt dat Van Ghistele bij zijn lezers een vooroordeel moest
overwinnen alvorens te kunnen hopen hun belangstelling te wekken voor
Vergilius. Van een heidens dichter viel niets goeds te leren, oordeelde het
grote publiek, en dus kwam het niet te pas door een vertaling aandacht voor
hem te vragen. Van Ghistele verweert zich tegen deze opvatting:
Maer ten eersten weet al ist sake dat Vergilius een Heydens Meester
was, dat daerom sijn schriften niet onduechdelijck oft te verachten en
sijn, want alle Heydensche Philosophen ende Poeten, al en hebben si
gheen kennisse van Christo ghehadt, nochtans haer groote wijsheyt ende verstant hebben si wel laten blijcken
.. .

In hun werk maken zij inderdaad melding van hun heidense gods- en eredienst, maar
daer duere en derf nyemant gheschandaliseert worden, want wy wel weten dat si doen ter tijt, van Christo gheen kennisse en hadden, nochtans
beuinden wi dat alle duechdelijcke manieren duer haer gheleert worden,

prijsende tgoet, ende straffende het quaet, ghelijck gulsicheyt, ghiericheyt,
oncuysheyt, ende soodanighe ghebreken, die een Kersten mensche schuldich is te hatene.
Dat is ook in de Aeneis het geval. Wie „dit boecxken" leest „met verstande",
d.w.z. zonder zich te stoten „aen der Heydenen Ceremonien", zal er „niet
dan duecht ende wijsheyt in beuinden". Ten bewijze daarvan geeft Van Ghistele
voor „deerste sesse boecken" van boek tot boek aan, wat daaruit te leren
valt. Ik geef als voorbeeld wat hij opmerkt over boek II (Aeneas' verhaal over
de ondergang van Troje) en boek iv (de liefdesgeschiedenis van Aeneas en
Dido) •
Int tweede boeck muechdy oock aenmercken dat de gramschap Gods altoos de oorsake is dat men rijcken oft steden siet declineren.
[
Int vierde muechdy mercken aen Dido hoe crachtich dat den hittighen
brandt der rasender liefden is, ons een exempel, dat een yeghelijc hoe
machtich, hoe wijs, oft verstandich, hem daer wel af behoort te wachtene.
...]
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Ten anderen beuinden wy noch hier inne, de groote ghehoorsaemheyt
van Aeneas, die God, altoos bouen den mensche onderdanich was.
Na deze zin-duiding zet Van Ghistele uiteen, waarom hij in zijn voorwerk
ook een biografie van Vergilius heeft opgenomen. Dat is nodig, omdat volksboeken e.d. een volkomen onjuist beeld van hem hebben getekend, en gangbaar
gemaakt: „Te wetene v an Vergilius die in de mande hinck, dwelc een Toouenaer binnen Roomen was". 17
Als derde stuk volgt dan inderdaad Het leuen van Vergilius Maro, ongetwijfeld grotendeels de vertaling van een Vita Maronis die voorkwam in de Latijnse editie van de Aeneis, welke Van Ghistele gebruikte.
Tenslotte is er dan nog een opdracht-gedicht in het Latijn
56 regels in
disticha
aan de Antwerpse koopman Gerard Delius (Deelen?). Daarin treffen ons de beide regels waarin Van Ghistele niet zonder trots over zijn vertaling opmerkt: „Een moeilijke onderneming, dat geef ik toe, een onderneming
die héél veel inspanning vergde, en die vóór mij niemand nog heeft aangedurf d !" 18
De Latijnse bron
Van Ghistele verwijst in zijn vertaling telkens naar de Latijnse tekst. Aan
het begin van elk boek citeert hij de beginregels
meestal de eerste vier
in het Latijn. Verder plaatst hij
als regel bij het begin van elke strofe, maar
ook wel eens bij een later gedeelte
in margine de eerste woorden of de
eerste zin van de Latijnse passus die in de Nederlandse tekst wordt weergegeven. In theorie moet het mogelijk zijn, aan de hand van deze Latijnse citaten vast te stellen, welke editie van de Aeneis Van Ghistele voor zijn vertaling
heeft gebruikt. In de praktijk zijn onverwachte moeilijkheden daarbij echter
niet uitgesloten, zoals P. J. M. van Alphen heeft ondervonden bij zijn onderzoek naar de bron voor Van Ghistele's Terentius vertaling, aan de hand van de
Latijnse citaten die ook dáár in de marge zijn opgenomen. Het resultaat was
bijzonder teleurstellend: „Van geen enkele der ons bekende vóór 1555 verschenen uitgaven correspondeert de tekst geheel en al met de fragmenten in
margine". Van Alphen moet dan ook volstaan met een hypothese: „Het is natuurlijk mogelijk, dat de vertaler meerdere edities gebruikt heeft, terwijl het
lang niet zeker is, dat hij zijn tekst-uittreksels steeds even nauwkeurig heeft
gecopieerd". 19
Op grond van Van Alphen's ervaring heb ik gemeend te mogen afzien van
een onderzoek naar de A eneis-editie(s), die Van Ghistele's bron(nen) is (zijn)
geweest. In het kader van mijn onderzoek zou trouwens zelfs een positief re-

17

Van Ghistele denkt hier wel speciaal aan het volksboek : Virgilius, Van zijn leuen, doot,

ende vanden wonderlijcken wercken die hi dede by nigromancien, ende by dat behulpe
des duuels, omstreeks 1525 te Antwerpen bij Willem Vorsterman verschenen. Zie voor
dit volksboek, en soortgelijke edities in Frankrijk en Engeland: Luc. Debaene,
De Nederlandse volksboeken (Antwerpen 1951), blz. 191-197. Debaene geeft ook een
uitvoerige weergave van de inhoud, met inbegrip van de episode betreffende „Vergilius
die in de mande hinck" (blz. 192, kol. 2).
18
„Ardua res fateor, magni res plena laboris!
Ausus quam nemo nos prior ante fuit".
19 P. J. M. van Alphen, Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw, diss.
Nijmegen (Tilburg 1954), blz. 60.
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sultaat nauwelijks betekenis hebben gehad. Van Ghistele vertaalde immers niet
letterlijk, maar bracht „de voorstellingsinhoud van het oorspronkelijke"
(Verwey) over in zijn eigen vorm. Veel zinvoller dan een twijfelachtige speurtocht naar de Latijnse tekst waarvan hij uitging, is daarom een karakteristiek
van de eigen vorm waarin hij die tekst overbracht.
De „eigen vorm"

Van Ghistele bracht de Aeneis over in de vorm, die voor hem als rederijker
de vanzelfsprekende was voor een lang gedicht: hij schreef zijn vertaling
Baladens wijse. Wij moeten daarbij vooral niet denken aan balladen in de
huidige betekenis van het woord! De rederijkers verstonden onder balade
niets anders dan strofe: een strofe die zich slechts van de referein-strofe onderscheidt door het ontbreken van een stock-regel. Dat Van Ghistele zijn vertaling Baladens wijse schreef, betekent dus dat hij dit deed in rederijkersstrofen.
Hij koos daarvoor baladen van 15en, d.w.z. strofen van 15 regels, en als
rijmschema: abab/bcbc/cdcd/dee. 20 Slechts een heel enkele maal wijkt hij
daarvan af. Zo is de laatste strofe van Boek I een „balade van 19en" geworden,
omdat de dichter aan 15 regels niet genoeg had om tot een bevredigende afin Die leste
sluiting te komen. Omgekeerd telt de laatste strofe van Boek xil
sesse boecken
slechts 11 regels, omdat daarin alles gezegd was wat er nog
te zeggen viel.
De versregels zijn van ongelijke lengte, maar tellen in het algemeen 11 tot
14 syllaben. Naar beide kanten komen echter incidentele „uitschieters" voor,
zowel naar 9 en 10 als naar 15 en 16 syllaben.
Cornelis van Ghistele heeft het ongeluk gehad, dat zijn A eneis-vertaling
door Weevers in diens proefschrift als repoussoir is gebruikt om de voortreffelijkheid van Coornhert's Dolinghe van Ulysse des te beter te doen uitkomen.
Nu was Coornhert ongetwijfeld een grater dichter dan zijn Antwerpse tijdgenoot, maar de manier waarop Weevers met het werk van de laatste omspringt
hoe begrijpelijk ook in het kader van zijn proefschrift kan toch niet
anders dan eenzijdig en onbillijk worden genoemd. Het lijkt mij hier de juiste
plaats om Weevers' bezwaren tegen de „eigen vorm" van Van Ghistele aan een
kritisch onderzoek te onderwerpen en waar nodig tot bescheidener proporties
terug te brengen. Dat is zeker geen overbodig werk, want die bezwaren zijn bezig in de Nederlandse literatuur-historie tot gemeengoed te worden. Hun invloed is duidelijk merkbaar in wat Van Alphen, in verband met Van Ghistele's
Terentius-vertaling, over diens overzetting van Vergilius opmerkt. 21 En ik
kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat zij ook hun sporen achtergelaten
hebben in het vrij negatieve oordeel dat Rombauts over Van Ghistele's
strofische vertalingen velt. 22 In ieder geval sluit Knuvelder bij Weevers aan,
Dat is overeenkomstig schema nr. 75 uit de lijst, die Mejuffrouw Jansen van de rijmsystemen bij Castelein en anderen heeft samengesteld. Zie voor deze lijst : S. A. P. J. H.
diss. Utrecht
Jansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken,
(Assen 1971), blz. 288-328; het schema nr. 75 op blz. 305.
21 P. J. M. van Alphen, Nederl. Terentius-vertalingen, blz. 74.
in: Geschiedenis
22 E. Rombauts, Humanisme en Renaissance in de Zuidelijke Nederlanden,
van de letterkunde der Nederlanden, deel ni (Antwerpen-Brussel, 's-Hertogenbosch z. j.
[1944]), blz. 80-151. Over Van Ghistele: blz. 113-117; het negatieve oordeel over diens
strofische vertalingen op blz. 115.
20
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wanneer hij de indeling in strofen „zoals Van Ghistele in zijn vertalingen van
klassieke auteurs toepaste" stelt tegenover „het dóórlopend verhalend gedicht"
bij Coornhert. 23
Het voornaamste bezwaar v an Weevers is, dat de strofen aan de epische
gang van de Aeneis te kort doen: „Het verhaal wordt daardoor in gelijke stukken ingedeeld, wat de handeling telkens tot stilstand brengt". Bovendien keurt
hij het af, dat „het laatste vers meestal (wordt) gevormd door een moraliserende opmerking van de vertaler, op willekeurige wijze in Vergilius' epos ingeschakeld". 24 Ook tegen de twee gepaarde rijmen aan het slot van de strofe
heeft hij bedenkingen: „Het slotrijm bij van Ghistele is een los toevoegsel", 25
wat betekent dat het de „stilstand" tussen de strofen nog accentueert.
Weevers meet deze bezwaren breed uit, om eraan te demonstreren hoeveel
hoger de Dolinghe van Ulysse staat. Coornhert wijst namelijk het gebruik van
baladen af en geeft ieder boek weer als een doorlopend gedicht, omdat Homerus dat ook had gedaan. Zodoende is hij inderdaad méér een vernieuwer geweest dan Van Ghistele die zich conformeerde aan het gebruik van zijn eigen
tijd. Maar in zijn enthousiasme voor Coornhert verliest Weevers ten aanzien
van Van Ghistele enigszins uit het oog, wat hij zelf zo terecht over de vertaaltrant van Renaissancisten en klassicisten naar voren heeft gebracht: namelijk
dat het er hun niet om te doen is de oorspronkelijke tekst naar vorm en inhoud
zo dicht mogelijk te benaderen. 26 Als Coornhert dit op bepaalde punten méér
doet dan zijn voorganger, d an mag dit geen reden zijn om de laatste op grond
daarvan beneden hem te stellen. Naar de opvattingen van zijn tijd had Van
Ghistele er het volste recht toe, voor zijn vertaling zijn eigen vorm te kiezen,
hoe anders ook dan die van Vergilius. Bij een vergelijkende evaluatie tussen
Coornhert en hem mag dus historisch gezien de meerdere of mindere
mate van aansluiting bij vorm en verhaaltrant van de oorspronkelijke dichter
geen factor zijn die meetelt. Het gaat er slechts om, wie van hen beiden het
beste nieuwe gedicht geschreven heeft, d.w.z. de door hem gekozen eigen
vorm het meest overtuigend gerealiseerd heeft naar de mogelijkheden en aspecten van die vorm!
Zo gaat Weevers echter niet te werk. Zijn bewondering voor de vertaalvorm
van Coornhert brengt hem ertoe die als de enig-goede te beschouwen. Het
doorlopend gedicht verdient volgens hem a priori de voorkeur, omdat een indeling in strofen getuige het resultaat bij Van Ghistele het verhaal telkens tot stilstand brengt. Dat laatste is echter in zijn algemeenheid eenvoudig
niet waar. De strofenvorm leidt tot een ander soort continuïteit dan in een
doorlopend gedicht een minder strakke, als men wil; men kan echter met
evenveel recht zeggen: een meer beweeglijke , maar continuïteit desalniettemin! Niemand zal willen staande houden, dat in de Orlando furioso of in de

epen van Tasso, Camiies en Spenser het verhaal na elke strofe voor een ogenblik tot stilstand komt! Op zijn eigen wijze zet het zich onverstoord en onverstoorbaar van strofe tot strofe voort, waarbij de soepele variabiliteit van aaneenschakeling er een bijzondere charme aan toevoegt, die in een doorlopend
a3 G. P. M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde 5, deel
('s-Hertogenbosch 1971), blz. 97.
24
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 100.
25 Ibidem, blz. 101.
2 6 Zie § 1 van dit hoofdstuk.
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gedicht niet realiseerbaar is. Als dus Weevers gelijk zou hebben en bij Van
Ghistele het verhaal telkens stokt, dan is dit niet een onvermijdelijk gevolg
van de door deze gekozen vorm, maar moet het worden toegeschreven aan de
beperktheid van diens dichterschap. Dat dichterschap is inderdaad beperkt
zeker in vergelijking met dat van Tasso, Camóes en Spenser! , maar toch
niet zo of ook Van Ghistele weet in het algemeen wel degelijk een alleszins
bevredigende „strofische continuïteit" in zijn werk te brengen. Dat blijkt naar
mijn mening overtuigend genoeg uit het fragment, dat verderop in deze paragraaf ter kennismaking met zijn vertaling is opgenomen, 27 om hier van een bewijsvoering te kunnen afzien.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de moraliserende opmerkingen
sententiae
die in de laatste regel van de strofe „meestal" zouden voorkomen en „op willekeurige wijze in Vergilius' epos ingeschakeld" worden genoemd. Om te beginnen behoort de voorliefde voor sententies tot de geest van
de tijd en werkt de strofe-vorm de aanwending daarvan in de h and; ook bij
Tasso en andere epici van naam treft men deze vorm van strofe-afsluiting geregeld aan. Van Ghistele doet dus niets anders dan wat gebruikelijk is bij, en
in zekere zin deel uitmaakt van, de vorm die hij voor zijn vertaling koos. In de
tweede plaats is het niet juist, dat zijn strofen „meestal" met een sententie
worden afgesloten, en evenmin dat deze dan „op willekeurige wijze" zou zijn
ingelast. Van Ghistele maakt graag van sententieuse generalisaties gebruik,
maar hij doet dit slechts als zijn verhaal hem daartoe ongezocht een mogelijkheid biedt en er dus niet wezenlijk door wordt onderbroken. De sententie is
dan enkel een kort ogenblik van bezinning, dat voortvloeit uit wat er zo juist is
verteld en daarvan deel uitmaakt door het te helpen typeren, maar dat verder
geen enkele invloed heeft op de gang v an het verhaal. De eerste regel van de
volgende strofe zou niet anders hebben geluid, als de sententie achterwege
was gebleven. Ook hiervoor vindt men voldoende bewijs in het fragment, dat
in de vorige alinea werd aangekondigd.
Mijn verhaal dreigt, om met Multatuli te spreken, eentonig te worden. Want
ook ten aanzien van het gepaarde rijm, waarmee Van Ghistele zijn strofe besluit en dat Weevers als „een los toevoegsel" afkeurt, valt weer hetzelfde op
te merken. De ottava rima van Tasso (ab/ab/ab/cc) vertoont precies hetzelfde
verschijnsel, zonder dat dit het ontstaan van een meesterwerk in de weg heeft
gestaan! Bovendien is het niet zo, dat de beide slotregels bij Van Ghistele altijd geïsoleerd staan; dat is eigenlijk slechts het geval wanneer zij samen een
sententie vormen. Anders loopt het verhaal vaak ook: de zin gewoon
van de dertiende naar de veertiende regel door. Opnieuw verwijs ik voor bewijsplaatsen naar het zo aanstonds volgende fragment.
Weevers had aan een dichter uit de 16de eeuw niet op deze wijze de vorm
mogen verwijten, die deze voor zijn vertaling koos en die in dit geval de vorm
was van diens tijd. Zijn kritiek had zich moeten beperken tot de manier, waarop Van Ghistele die vorm hanteerde en er al dan niet een goed gedicht van
wist te maken.
Overigens blijkt Weevers ook op dit laatste punt wel bezwaren tegen de Antwerpse rederijker te hebben. Zo constateert hij, dat in vergelijking met Coornhert bij hem „een heel ander (en slapper) rythme te vinden is; sommige verzen

27

Zie beneden, blz. 269-271.
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zijn zelfs zo verwaterd, dat ze eigenlijk geen rythme hebben". 28 In vergelijking
met Coornhert moge dit juist zijn, als verwijt aan V an Ghistele mag het niet
gelden. Diens vers doet ritmisch niet onder voor dat van zijn rederijkerstijdgenoten. En ik zou daar nog aan willen toevoegen, dat ik onder het lezen
geen last van de slapheid of het ontbreken van zijn ritme heb gehad. Er zit
in Van Ghistele's strofen wel degelijk een ritmische gang, die men gaat aanvoelen zodra men zijn aandacht niet op afzonderlijke regels, maar op het geheel van een strofe of van een passus richt. Dan blijkt telkens, dat de zwakke(re) regels worden meegevoerd in de vaart v an de totaliteit.
Ook de „stoplappen" bij Van Ghistele zijn voor Weevers stenen des aanstoots. Hij citeert tien regels uit de allereerste strofe van diens vertaling, met
cursivering van de toevoegingen ter wille van het rijm, en concludeert dan:
Zulke stoplappen zijn niet anders te verklaren dan uit gebrek aan rijmtechniek. [ ... ] Telkens brengt de aanhef van het vers de vertaling een
stapje verder, waarna een stoplap volgt om voor 't rijm te zorgen.
Van Ghistele is veel onbeholpener dan Coornhert. 29
Coornhert' superioriteit als dichter trek ik niet in twijfel. Maar mogen wij
Van Ghistele's rijmtechniek daarom „onbeholpen" noemen? Voor een antwoord dienen wij de bewuste regels nader te bezien. Ik laat ze hier volgen
naar de druk van 1556 Weevers citeert de uitgave van 1609, die enigszins
gemoderniseerd is —, met behoud van de cursiveringen die daarin ter wille
van de kritiek werden aangebracht:

5

10

De feyten van oorloghen sal ick nv verhalen
Vanden vromen man: die door gods bestieren
Alder eerst verlatende de Troyssche palen
Quam in Italien met cloecke manieren.
En die veel lijdens (sonder eenich versieren)
Door de wreede Junoos haet te water te lande
Pijnlijc besuert heeft / en door des crijchs hantieren
Oock vele gheleden, als de Valiande
Eer hi cost opghehouden 30 met subtijlen verstande
In Lauinien de eerste stadt onsachte [ . ]

Weevers spreekt in dit verband van „dwaze" rijmen. Dwaas zijn de hier gecursiveerde vulsels al staan zijn ongetwijfeld allereerst in dienst van het rijm
echter niet. Ze zijn, althans naar onze opvatting, overbodig, maar laten zich
overigens zonder moeite zinvol in de tekst integreren. Reg. 4: „met cloecke
manieren" = met (dank zij) schrander beleid; reg. 5: „sonder eenich versieren" = zonder dat ik er iets bij verzin, zonder overdrijving; reg. 7: „door des
crijchs hantieren" = door het voeren van oorlog; reg. 8: „als de Valiande" =
op de wijze van helden, als een held; reg. 9: „met subtijlen verstande" = met
scherpzinnig oordeel, met wijs overleg; reg. 10: „onsachte" (adverbium bij
„cost opghehouden") = moeizaam, ondanks voortdurende tegenslagen.
Wanneer wij als moderne lezers door de overbodigheid van dergelijke
„stoplappen" worden gehinderd, mogen wij dus niet uit het oog verliezen dat
zij, afgezien van hun betekenis voor het rijm zij komen trouwens niet
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 77.
Ibidem, blz. 104.
3 ° opghehouden: stichten. — De uitgave van 1609 heeft: opbouwen.
28

28
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alléén in rijmpositie voor , wel degelijk ook in ander opzicht in meerdere of
mindere mate functioneel zijn of alth ans kunnen zijn. Er wordt iets door tot
uitdrukking gebracht: een nadruk, een modaliteit, een persoonlijke betrokkenheid, een typering. Ook valt het op, dat zij in vrij sterke mate stereotiep zijn;
met kleine variaties keren telkens weer dezelfde uitdrukkingen terug, zoals
in reg. 4 en 9 van het citaat hierboven. Helaas weten wij nog steeds te weinig
omtrent de poëtische opvattingen van de rederijkers om met enige zekerheid
te kunnen zeggen, hoe zij op dit alles reageerden. Aanvaardden zij dergelijke
„stoplappen" graag ter wille van de winst aan klank, met name in het rijm?
Hadden zij bewondering voor de virtuositeit waarmee een dichter er voor dit
doel gebruik van wist te maken, zonder dat de functionaliteit binnen de zin
daarbij geheel verloren ging? Waardeerden zij het telkens terugkeren van stereotiepe vulsels, zoals de Grieken het de epitheta ornantia bij Homerus deden?
De frequentie van het verschijnsel is groot genoeg om een dergelijke veronderstelling aannemelijk te maken. Zolang wij omtrent dit alles niet méér weten,
dienen wij voorzichtig te zijn met de qualificatie onbeholpen bij iemand als
Van Ghistele. Alleen wanneer het gebruik van z.g. stoplappen tot onmiskenbare ongerijmdheden in de tekst leidt, mogen wij tot onmacht van de dichter
concluderen. Waar dit niet het geval is, beschikken wij ten aanzien van rhetoricale „stoplappen" over geen ander criterium dan de meerdere of mindere
vaardigheid waarmee de dichter ze effectief en functioneel wist aan te wenden, zowel wat de klank (het rijm) als de zin (toon en sfeer) van zijn vers betreft.
Ook met betrekking tot het ritme en de stoplappen is Weevers dus onbillijk
tegenover Van Ghistele geweest, doordat hij diens vertaling van de Aeneis
niet naar haar eigen verdiensten en tekortkomingen beoordeelt, maar ze de
norm aanlegt van de vormgeving bij Coornhert, die in de Dolinghe van Ulysse
uitging van geheel andere principes. De beide vertalingen zijn ongelijksoortig.
En ongelijksoortige grootheden kunnen wel met elkaar vergeleken worden,
maar niet aan elkaar getoetst.
Intussen hebben de bovenstaande opmerkingen over ritmiek en vulsels bij
Van Ghistele ons al gebracht in het grensgebied tussen diens „eigen vorm"
en zijn manier van vertalen. Het wordt tijd, dat wij nu ook die laatste wat nader bezien. Eerst daarna kunnen wij trachten op grond van onze bevindingen
tot een voorzichtige evaluatie te komen.
De manier van vertalen

Van Ghistele's manier van vertalen kan, dunkt mij, het best worden gekarakteriseerd als vertalend navertellen. Hij gaat ongeveer op dezelfde manier
te werk als een moeder die haar kinderen een verhaal uit een vreemde taal
„voorleest". Zij heeft de originele tekst vóór zich, op schoot, en volgt die
van regel tot regel met de ogen. Maar zij geeft de gebeurtenissen weer in haar
eigen woorden en soms ook naar haar eigen interpretatie. Zij laat details vervallen die naar haar mening van geen belang zijn, buigt bewust of onbewust
hier en daar de bedoeling van de auteur wat om, werkt bijzonderheden uit die
haar getroffen hebben of verzint er nieuwe, vereenvoudigt of laat weg wat zij
voor haar kinderen te moeilijk vindt en misschien zelf ook niet helemaal begrijpt. Het doet er allemaal niets toe, zolang de grote lijn v an het verhaal bewaard blijft en de kinderen die kunnen volgen. Aarzelingen of verbeteringen
van de vertelster zouden de gewekte spanning verstoren. Daarom gaat zij
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unverfroren door, heenglijdend over alles wat tot onderbreking zou leiden, met
als enig doel: het overbrengen van de charme van het verhaal, zoals zij die
onder het vertellen aanvoelt, op haar kinderen.
Natuurlijk mogen wij de vergelijking niet te ver doorvoeren. Van Ghistele
schrijft een tekst die hij wil publiceren, en hij schrijft die bovendien in verzen.
Maar hij heeft met de vertellende moeder gemeen, dat ook hij aarzelingen
en verbeteringen zoveel mogelijk dient te vermijden. Hij heeft haast, zowel omdat zijn uitgever op spoed aandringt als omdat hij zoveel ander werk te doen
heeft hij was tenslotte factor van De Goudbloem en nog zoveel andere
plannen koestert. Om niet hopeloos met dit alles vast te lopen, moet hij onder
hoogspanning aan zijn vertaling werken, zonder bij moeilijke passages veel
meer te kunnen doen dan de Gordiaanse knopen doorhakken. Evenals de bewuste moeder dient hij bovendien steeds te zorgen voor voldoende duidelijkheid en begrijpelijkheid, door in te grijpen waar dit met het oog op zijn publiek
wenselijk lijkt. Als wij zijn tekst met die van Vergilius vergelijken, 31 blijkt telkens weer dat hij inderdaad op de geschetste manier heeft gewerkt. Ik noteerde
gevallen van: onnauwkeurige weergave van een passus waardoor een detail
min of meer in de lucht komt te hangen; weglating van ter plaatse indifferente
bijzonderheden; samenvattende of uitbreidende omschrijvingen; toelichtende
toevoegingen; vermijding van de periphrase ter aanduiding van personen, door
directe vermelding van hun naam (dus: „Achilles" in plaats van „de zoon
van Peleus"); merkwaardige interpretaties; kennelijke fouten of vergissingen
bij de vertaling; verbeteringen van de voorstelling van zaken bij Vergilius;
onduidelijkheid in moeilijke passages (waarbij de dichter het blijkbaar de gemakkelijkste oplossing vindt er zo vlug en onopvallend mogelijk overheen te
glijden). Maar evenals bij de vertellende moeder is ook bij Van Ghistele
dit alles tenslotte bijkomstig. Het grote punt is, dat het verhaal loopt, dat de
gang van de gebeurtenissen zonder moeite te volgen is, en het geheel de aandacht voortdurend gespannen houdt.
Ter adstructie van de bovenstaande typering laat ik een vijftal strofen volgen, zonder enige onderlinge samenhang, maar die telkens een of meer van de
genoemde aspecten illustreren. Bij de keuze van dit vijftal heb ik mij laten leiden door wat ik als de meest kenmerkende of meest merkwaardige specimina
van Van Ghistele's vertaal-trant beschouw.
1. onnauwkeurige weergave van een passage, waardoor een detail in de lucht
komt te hangen.

Het gaat hier om Aeneis i, 157-169. Na de hevige storm, die hun vloot geteisterd heeft, komen Aeneas en de zijnen in Libië terecht en vinden daar een
veilige ankerplaats. Een langwerpig eiland, dat dwars voor de kust ligt, maakt
van de daarachter liggende inham een natuurlijke haven, door hoge rotsen
tegen het geweld van de wind beschermd. Van Ghistele beschrijft die plaats
als volgt:
Aeneas volck / vermoeyt / duer desen tempeeste /
Ghinghen ten naesten lande haer schepen stieren /
Daer elc na haecte / minste en meeste:
Soo dat si quamen aen Libiens frontieren /
81 Daarbij moeten wij overigens voorzichtig zijn, zolang wij niet weten welke editie —
met eventuele varianten en scholia — zijn uitgangspunt geweest is.
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Daer een plaetse was bequaem van manieren
Comende aen dzee met twee hoecken en sijen /
Een eylant / daer de schepen laghen vry van schoffieren
En daer de zee huer cracht benomen wert tallen tijen [ . ]
Twee hooge steenrootsen die elc schip mocht mijen
Waren daer ontrent: qualijck mochter comen oock
Eenighe fellen wint / duer alsulcke bevrijen.
Een doncker bosch stont daer thaerder vromen oock
Ende tsout water wasser wech ghenomen / oock:
Tscheen der Zee Goddinnen plaetse / fray van faetsoene
Daermen cabels of anckers / nau en had van doene [ . ]

(fol.V v °,str.2) 32

De regels 6 en 7a zijn weinig duidelijk, al valt uit reg. 8 wel zo ongeveer af
te leiden wat er bedoeld wordt. Maar reg. 13 en 14 hangen volkomen in de
lucht. Bij Van Ghistele kan men slechts opmaken, dat de inham zelf zoet
water zou bevatten. Dat komt doordat hij A en.I,166 onvertaald heeft gelaten:
„Fronte sub adversa scopulis pendentibus antrum"; het zoet water bevindt zich
in een grot, en het is ook die grot niet de inham! welke „der Zee Goddinnen plaetse" is. Daarentegen vertaalt Van Ghistele in reg. 15 uitstekend
A en.I,168b-169: „Hic fessas non vincula naves II Ulla tenent, unco non alligat
ancora morsu".

2. weglating van ter plaatse indifferente bijzonderheden.
Aeneis I,180-191: Terwijl zijn m an schappen na de landing vuur maken en
een maaltijd bereiden, klimt Aeneas op een rots om uit te kijken naar de
schepen die nog vermist worden. Maar de zee is leeg van alles wat op schepen
lijkt. Landinwaarts ontdekt hij echter een aantal herten die hij, ter aanvulling
van de ernstig geslonken mondvoorraad, dodelijk weet te treffen met de boog,
die zijn vriend en wapendrager Achates hem nagedragen heeft.
Aeneas te wijle dat dit gheschiende was /
(Altoos sorchfuldich) op een hooge steenrootse clam:
Daer hi de zee / breet / en wijt / ouersiende / was /
Offer yemant / of yet meer / noch ghedreuen quam
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Van de sijne / maer luttel hi vernam /
Dan33 drie groote Herten sach hi gaen weyen
Ontrint den oeuer der Zee / seer mack / en tam:
En noch vele horen beesten ontrent dier valeyen
Van achter volchden / dies hi sonder beyen
Heeft rasschelijck boghe / en pijl ghegrepen /
Die Achates hem na droech in alle contreyen:
Ten eersten heeft hi die drie herten ghenepen /
Die groot waren / en met hooge hoornen geschepen /
Daer nae den anderen hoop hi oock verstoort heeft
En met sinen boge gewracht een groote moort heeft [ . ]

(fol. VI r °, str.2)

Vergilius geeft in vs.181b-183 een opsomming van de schepen, waarnaar
Aeneas vergeefs uitkijkt. Van Ghistele laat dit weg: waar het op aankomt, is
32 Ik citeer steeds naar de uitgave van 1556, met oplossing van de abbreviaturen, die ik
echter door cursivering aangeef.
33
Dan: maar.
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dat Aeneas niets ziet, en daar houdt de dichter het bij; zijn understatement
„luttel" voor „niets" onderstreept het hopeloze van dit uitzien over „de zee /
breet / en wijt". De herten zijn positief en daarom belangrijker!
3. toevoeging van een regel uit Ovidius.
Aeneis 1I,799-804 (slot van het tweede boek): Aeneas vertelt hoe in de
nacht van Troje's ondergang tal van vluchtelingen zich bij hem en de zijnen
komen voegen in de voorlopige schuilplaats die hij buiten de stad heeft weten
te vinden. „Sy" in reg. 1 van de strofe slaat op die vluchtelingen.
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Sy quamen van alle canten met groot geruchte
En met lijf / en goede / sijnde bereet
Om met my te nemene de vluchte
Tsy in wat landen I ouer dzee wijt / en breet.
Als nv de sonne op alle berghen heet
Begonst te schijnen / en de morgensterre claer
Hadde haer verthoont met blijckelijck bescheet:
En der Griecken macht ons ane iaechde den vaer
Houwende de poorten ghesloten daer
Datter nyemant meer / en mocht wt / oft inne /
Ende dat ons geenen bystant meer en volchde naer:
Soo ben ick gheweken ten eersten beghinne
Op den hooghen berch Ida met mijnen gesinne 34 /
Nemende op mijnen hals / mijnen ouden vadere /
My weerdiger / dan al tgoet van Troien te gadere.
(fol.XLII v°, enige strofe)

De laatste regel is, zoals in de marge uitdrukkelijk vermeld wordt, ontleend
aan Ovidius. Zij is een vrije verwerking van wat deze (Metamorphoses
XIII,626) opmerkt naar aanleiding van het feit dat Aeneas zijn oude vader
op de schouders neemt om hem in veiligheid te brengen: „De tantis opibus
praedam plus eligit illam" = uit zoveel schatten (nl. de door de vluchtelingen
meegebrachte kostbaarheden) kiest hij zich liefdevol dèze buit. Door deze regel in margine te citeren geeft Van Ghistele duidelijk aan, dat hier geen toeval
in het spel is. Hij is blijkbaar zozeer door de daarin vervatte gedachte getroffen, dat hij niet kan nalaten er het verhaal van Vergilius mee te verrijken.
Verder valt over deze strofe nog op te merken, dat in reg. 1 „met groot
geruchte" een eigen toevoeging is, die bij vluchtelingen echter minder gelukkig
moet heten. Ook reg. 5-7 geven het Latijn
„Jamque jugis summae surgebat
Lucifer Idae // Ducebatque diem" (vs.801-802a)
niet goed weer. Er is daar
sprake van de morgenster, die de dag aankondigt nog vóórdat de zon is opgegaan. Van Ghistele noemt 66k de zon, wat op zichzelf niet zo erg zou zijn
geweest, als hij die maar niet volop had laten schijnen (reg. 5-6a) alvorens de
morgenster te vermelden!
4. merkwaardigheden in een moeilijke passage.
Aeneis IV,683b-705 (slot van het vierde boek): Dido heeft zich na het vertrek van Aeneas doorstoken met het zwaard dat hij haar ten geschenke gegeven had. De leden van haar hofhouding vinden haar stervend, haar zuster
Anna komt weeklagend aanlopen. Wat er verder gebeurt, geeft Van Ghistele
als volgt weer (in de eerste regels is Anna aan het woord) :
84

met mijnen gesinne: met al mijn volgelingen.
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Brengt my water ghi dienstmaechden terstont
Op dat icke haer wonde bloedich
Mach suyueren / en reynigen / en met mijnen mont
Sal ick gaen ondersoecken vroedich
(Om haer leuen te sine behoedlich)
Oft noch adem int lichaem is. aldus is ghecomen
Anna by haer suster seer mismoedich
En heeft haer (half doot) op haren schoot genomen
Swaerlijc versuchtende / met hertswerich scromen
Af vaghende dbloet met haren cleeren.
Dido aldus ligghende vol onvromen
Qualijck cost si haer oogen na den hemel keeren [ . ]
De dootlijcke wonde / een groot verseeren /
Was haer nopende / en eylaes seer pijnlijck
So dat dlicht wten ooghen was verdwijnlijck.
Driemaels rechte si haer op / ende daer na sloech
Haer ooghen noch eens ten hemel claer
Het leste suchten suchtende noyt meerder ongeuoech.
Juno aenmerckende haer pijne swaer
Ende dat het leuen wt den lichaem voorwaer
Qualijck cost ghescheyden / creech medelijden.
En heeft ghesonden wt den hemel tot haer
Irim heur dienersse om een beurijden.
De leden sachmen teghen de doot strijden
Want de natuere noch niet en was gheinclineert
Tot steruene / haer iaren sulcx noch benijden:
Voor haren dach steruende / gheinflammeert
Met een hittighe wreetheyt diet al mineert /
De oude moeten steruen / naer elcx propoost
Maer de ioncheyt dicwils sijn leuen verroeckeloost.
(fol.LXXXII v°,str.2, en
LXXXIII r°, enige strofe)

Een merkwaardige interpretatie vindt men in reg. 3b-6a. Bij Vergilius
(vs.684b-685a) zegt Anna, dat zij de laatste adem van haar zuster met haar
eigen mond wil opvangen: „extremus si quis super halitus errat, // Ore legam".
Van Ghistele vindt dit blijkbaar een moeilijk aanvaardbare voorstelling van
zaken voor zijn lezers, die niet weten dat het bij de Romeinen gewoonte was de
laatste adem van een geliefde stervende op deze manier op te vangen. Daarom brengt hij een wijziging aan en stelt het voor, alsof Anna haar mond op die
van Dido wil drukken om na te gaan, „Oft noch adem int lichaem is". Eveneens met het oog op zijn lezers, of omdat hij zelf het Latijn niet goed begreep,
heeft hij vs.689b van Vergilius „infixum stridit sub pectore vulnus" = de
aangebrachte wonde maakte een sissend geluid [nl. door het ontsnappende
bloed] onder de borst
omschreven: reg. 13-15, niet onjuist, maar wel wat
verwaterd.
In de tweede strofe zijn eveneens ingrijpende wijzigingen aangebracht. Bij Vergilius is het moeizame sterven van Dido een gevolg van haar
ontijdige, niet door het lot bepaalde, maar door zelfmoord veroorzaakte dood.
Proserpina kan daarom „geen recht op haar doen gelden, vóórdat de stervende
een haarlok is afgesneden; eerst door deze symboliese handeling wordt zij aan
de onderwereld gewijd en kan zij sterven". 35 Juno zendt Iris om dat te doen.
35 Annotatie van A. A. Verdenius bij Vondel's proza-vertaling van de Aeneis (WB VI,
blz. 602, bij reg. 789-792).
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Van Chistele laat zowel haarlok als wijding weg, ongetwijfeld als te moeilijk
om door zijn lezers, en misschien ook door hemzelf, begrepen te kunnen worden. Bij hem zendt Juno Iris met een veel vager geformuleerde opdracht:
„om een beurijden" (reg. 23). En dan verklaart hij de noodzaak daartoe uit
het feit dat Dido door haar zelfmoordpoging haar lichaam een wreedheid
heeft aangedaan, die dat lichaam niet aanvaarden wil: „Want de natuere noch
niet en was gheinclineert // Tot steruene" (reg. 25-26a). Reg. 29-30 brengen als conclusie een sententie, die echter niet onmiddellijk uit Dido's moeizame sterven voortvloeit en daarom de strofe eerder verzwakt dan versterkt.
5. een afwijkende voorstelling van Dido in de onderwereld.
Aen. VI,465-474. Het gaat hier om de plaats, die ik in de vorige paragraaf

al even vermeld heb als voorbeeld van een door Van Ghistele aangebrachte
„verbetering" in de tekst van Vergilius. 36 Op zijn tocht door de onderwereld
ontmoet Aeneas ook de schim van Dido. Hij wordt door haar aanblik ontroerd en probeert haar ervan te overtuigen, dat hij haar slechts verlaten heeft
op goddelijk bevel, en niet uit gebrek aan liefde. Zij moet niet vol afschuw
van hem wegvluchten:
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Blijft staende / wijct niet wt mijnen oogen noch:
Waerom vliedy van mi [?] dits de leste ure
Dat ick v sal spreken / duer Gods gedoogen noch.
Aeneas die heeft huer herte hier duere
Gelaeft, nochtans sach si hem ane met oogen stuere /
En de tranen liepen ouer de wanghen
Houwende huer gesichte als een droeue creatuere
Nederwaert ter eerden / met drucke beuanghen.
Si bleef stil staen / met grooter pranghen /
Al hoorde si dees woorden hem spreken ongelaect
Daer om niet en verruerde / maer duer tverstrangen

15

Stont ghelijc een beelt van hout / of van steen gemaect /
Ten lesten is si van hem duer een bosch ghebraect
Daer Sicheus haer eerste man / met lijden beuaen /
Haer liefde weder / duer sijn liefde heeft ontfaen.
(fo1.CXXVIII v °,str.2)

In reg. 4-7 geeft Van Ghistele vs.468 van Vergilius weer: „Lenibat dictis animum lacrimasque ciebat". De werkwoordsvormen moeten hier in tentatieve
zin worden begrepen: „trachtte haar gemoed te verzachten" en „trachtte haar
tranen op te wekken", in beide gevallen zonder dat dit gelukt. Van Ghistele
laat het tentatieve vervallen. Bij hem ontroeren Aeneas' woorden Dido inderdaad en doen haar goed: haar hart wordt erdoor „gelaeft". Ook stromen de
tranen haar over de wangen, en is het uit verdriet dat zij het hoofd laat hangen (bij Vergilius houdt zij hardnekkig haar ogen van Aeneas afgewend). Wel
blijft zij evenals in de oorspronkelijke tekst onbeweeglijk staan als een houten
of stenen beeld, maar en dat is het verschil met Vergilius „met grooter
pranghen" : met diepe smart. Van Ghistele laat dus bij Dido de gevoelens voor
Aeneas nog sterk genoeg zijn om haar tot tranen te bewegen en even onzeker
te maken; maar dan wint haar verbolgenheid het toch van haar liefde, en
vlucht zij het bos in.
36

Zie boven, blz. 248.
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Men zou kunnen aanvoeren, dat hier geen sprake is van een „verbetering",
maar slechts van een vertaalfout. Van Ghistele heeft, zo valt er te betogen,
de tentatieve betekenis van de beide imperfecta uit vs.468 niet begrepen. Hij
vertaalde ze als weergave van feitelijke gebeurtenissen, en raakte daardoor op
een dwaalspoor dat hem onvermijdelijk naar een onjuiste voorstelling van zaken voerde. Het is inderdaad niet helemaal uitgesloten, dat de reactie van
Dido's schim bij Van Ghistele op een misverstaan van de Latijnse tekst berust; het tegendeel laat zich in ieder geval niet afdoende bewijzen. Naar mijn
mening verdient evenwel mijn hypothese van een bewust aangebrachte wijziging de voorkeur. Van Ghistele beheerste immers het Latijn goed, zo goed
zelfs dat hij er verzen in kon schrijven. Bovendien had hij voor zijn vertaling
de steun van de scholia in de door hem gebruikte editie van de Aeneis. Met
elkaar maken deze twee feiten het toch wel waarschijnlijk, dat hij de tekst van
Vergilius op de juiste manier heeft begrepen. En het ligt helemaal in de lijn
van Van Ghistele om de situatie uit het origineel door een andere te vervangen, als zij hem niet beviel. Wij zagen hem in de sub 4 besproken strofen hetzelfde doen ten aanzien van het opvangen van Dido's laatste adem door Anna.
Ten overvloede geef ik er nog een sprekend voorbeeld van, in een passus
waar het Latijn geen enkele moeilijkheid biedt en de wijziging onmogelijk aan
foutief vertalen kan worden toegeschreven.
Als in Boek I Aeneas, na zijn landing op de Libische kust, met Achates een
verkenningstocht maakt, ontmoet hij zijn moeder Venus in de gedaante van
een jageres aan wie hij inlichtingen vraagt omtrent het land waar hij zich
bevindt. Van zijn kant vertelt hij haar, tot welk volk zijn metgezel en hij behoren. Bij Vergilius doet hij dit met de woorden: „Ons, afkomstig uit het oude
Troje, als gij misschien wel eens van Troje gehoord hebt, heeft een storm op de
Libische kust geworpen". 37 Van Ghistele heeft dit kennelijk ongeloofwaardig
gevonden; Troje en de Trojaanse oorlog waren te bekend dan dat iemand er
nooit van gehoord zou kunnen hebben! Daarom laat hij Aeneas antwoorden:
Wy sijn van de oude Troia een ouergebleuen bende /
Van welcke Troia als de wel bekende
Ghi eertijts (denck ick wel) hebt genoech gehoort [ . ]
(fol.XI v°, str.2, reg.8-10)

„Die leste sesse boecken"

In het bovenstaande heb ik al mijn voorbeelden ontleend aan de eerste
helft van Van Ghistele's vertaling, die de meest bekende episoden uit de
Aeneis bevat. Maar alle verschijnselen en eigenaardigheden, die daar op te
merken vielen, vinden wij precies zo in het tweede deel terug. Ook in Die
leste sesse boecken past Van Ghistele een vertalend navertellen toe, waarbij
hij zich nogal wat vrijheden veroorlooft, maar toch de gang en de zin van het
verhaal goed weet over te brengen. Er vallen een aantal onduidelijkheden en
afwijkingen soms kennelijk: onjuistheden te signaleren, maar na wat
wij hierboven al hebben geconstateerd heeft het geen zin daarop nog uitvoerig
in te gaan. Ik volsta dan ook met een korte vermelding van wat mij het méést
is opgevallen. Zo is Van Ghistele weinig gelukkig geweest in de beschrijving
van het schild, dat Venus door Vulcanus voor Aeneas heeft laten smeden en
waarop de hoogtepunten uit de geschiedenis van het latere Rome staan afge" Aen. I, 375-377: „Nos Troja antiqua, si vestras forte per aures // Trojae nomen iit, [...]
Lybicis tempestas appulit oris".
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beeld (A en.VIII,626-728). 38 Verder kan ik mij niet aan de indruk onttrekken,
dat hij zich in de laatste helft van zijn vertaling een grotere vrijheid ten opzichte van de Latijnse tekst veroorlooft dan in Deerste sesse boecken; d.w.z.
dat hij met meer vrijmoedigheid in eigen woorden navertelt en uitbreidingen
invoegt d an hij dáár deed. In het algemeen trouwens schijnt hij, naarmate het
einde in zicht kwam, wat haastiger en slordiger te hebben gewerkt. Het kan
nauwelijks toeval zijn, dat de grote slot-episode van het epos
het tweegebij
vecht tussen Aeneas en Turnus, dat uitloopt op de dood van de laatste
Van Ghistele zoveel onnodige uitbreidingen, geforceerde vulsels en zwakke
constructies bevat, ja dat zelfs eenmaal hetzelfde rijmwoord reeds na twee
regels opnieuw wordt gebruikt. 39 Dit alles is echter ik herhaal het niet
meer dan een vrij hardnekkige indruk. Alvorens als juist te worden aanvaard,
zou deze moeten worden bevestigd door een systematischer onderzoek naar de
aard van Van Ghistele's werk dan in het kader van mijn verkennende overzicht mogelijk was. Intussen meen ik wèl reeds te mogen vaststellen, dat Die
leste sesse boecken in geen enkel opzicht op een hoger peil staan dan Deerste
sesse; veeleer is het tegendeel het geval.
Proeve van een dóórlopend fragment

Uit de hierboven geciteerde strofen heeft men zich, behalve van Van Ghistele's manier van vertalen, ook reeds enige voorstelling kunnen vormen van zijn
dicht-trant. Maar helemaal tot zijn recht is die laatste in de bewuste citaten
toch niet gekomen; zij waren te veel uit hun context losgemaakt dan dat de
continuïteit en de vaart van het verhaal zich konden doen gelden. En juist in
die continuïteit en die vaart ligt naar mijn mening de voornaamste poëtische
verdienste van Van Ghistele. Meestal slaagt hij erin een „strofische continuïteit49 te realiseren, die de aandacht van de lezer gespannen houdt en hem de
zwakkere regels of strofen doet vergeten vanwege de eind-indruk die door het
geheel bij hem wordt gewekt.

Daarom beschouw ik het als „een daad van eenvoudige rechtvaardigheid"
tegenover Van Ghistele, een dóórlopend fragment uit zijn vertaling op te nemen dat van deze plus-punten althans een indruk geeft. Ik koos daartoe een
fragment, dat ik als een van zijn meest geslaagde episoden beschouw. Een
dichter heeft er recht op, in de eerste plaats beoordeeld te worden naar zijn
beste momenten en niet naar de zwakkere, al mogen die bij de evaluatie van
zijn werk uiteraard niet buiten beschouwing worden gelaten.
Het gaat om de episode uit Aeneis IV, vs.129-205. Dido organiseert ter
ere van Aeneas een jachtpartij, die door een plotseling noodweer verstoord
wordt. De jachtgenoten zoeken elk voor zich beschutting tegen de hagel- en
regenvlagen, waarbij Dido en Aeneas van de anderen geïsoleerd raken en samen alleen in een grot terecht komen. Daar vindt dan hun lichamelijk samenzijn plaats, dat door Dido als een huwelijk beschouwd wordt. Vanaf dat ogenblik komt zij er openlijk voor uit, dat Aeneas bij haar de plaats van echtgenoot
inneemt. De Faam haast zich het nieuws van deze liefdesverhouding overal
in stad en land bekend te maken. Zo hoort ook Iarbas ervan, de koning van
de Maxitani, die onder bedreiging met oorlog Dido ten huwelijk had gevraagd
3 S Die leste sesse boecken, fol. xLVIII r°, str. 2, t/m LiII r°, enige strofe.
Ibidem, fol. cLXIV v°, str. 1, reg. 8 en 11.

39

4 ° Zie boven, blz. 259.
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en zich nu als haar verloofde beschouwt. In dolle woede wendt deze zich tot
Jupiter, wiens zoon hij is en die door hem en zijn volk daarom heel in het
bijzonder vereerd wordt, om diens interventie in te roepen.
Ik geef het fragment precies zoals het in de uitgave van 1556 staat. Alleen
heb ik evenals in de hierboven geciteerde strofen de abbreviaturen opgelost, en hier en daar tussen vierkante haken een lees- of rustteken ingelast,
als het ontbreken daarvan de lezing zodanig bemoeilijkt dat aan een zetfout
mag worden gedacht. Van woordverklaring heb ik mij onthouden, om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de situatie van de 16de-eeuwse lezer. Want de moeilijkheden in het vers van Van Ghistele moeten goeddeels ook voor zijn tijdgenoten hebben gegolden. Vooral in het rijm gebruikt hij nogal eens een
woord, dat hij daar niet naar de gewone betekenis verstaan wil zien, maar in
een naar de behoefte van de context omgebogen en vaak enigszins geforceerde
zin; hij rekent erop, dat zijn lezers goede verstaanders zijn die zich door het
verband zullen laten leiden. Wat de „vulsels" betreft ik geef aan dit woord
de voorkeur boven het peioratieve „stoplappen" , deze laten zich, zoals ik
hierboven heb betoogd, 41 meestal wel op de een of andere manier als functioneel in het zinsverband verklaren. Maar lang niet altijd even gemakkelijk als in
de tien regels uit de aanvangsstrofe, die daar aan de orde waren! De betekenis
is vaak zo ephemeer en zo weinig op een bepaald woord of zinsdeel betrokken,
dat elke precisering er een te sterke nadruk aan verleent en het effect te veel
rationaliseert. Vulsels moeten
afgezien van hun waarde voor de klank
van het vers
niet worden „begrepen", maar onder het lezen éven aangevoeld als vluchtige nuanceringen in de zin, die niet helemáál hetzelfde zou
hebben gezegd als zij ontbraken. Ongetwijfeld hebben de tijdgenoten van Van
Ghistele, gewend als zij waren aan dergelijke vulsels, daarmee minder moeite
gehad dan wij. Maar dit neemt niet weg, dat annotatie tevens een interpretatie
zou zijn: een keuze uit meerdere mogelijkheden, die door de dichter geen van
alle helemaal werden uitgesloten en daarom ook alle min of meer (zouden
kunnen) meespelen.
Dat alles maakt de lezing van het fragment ongetwijfeld moeilijk, althans
wanneer men zich van woord tot woord rekenschap wil geven van wat er nu
eigenlijk precies staat. Maar een rederijkersvers leent zich niet voor close
reading. Zoals ik reeds opmerkte, moet de lezer vooral niet rationaliseren; er

wordt van hem slechts „vluchtig aanvoelen" verwacht. En mijn bedoeling met
het nu volgende dóórlopende fragment is juist te doen uitkomen, dat dit inderdaad ook voldoende is. Ondanks de woorden en vulsels, waarvan de betekenis min of meer duister blijft, is het geheel volkomen duidelijk. Het kost geen
moeite de gang van het verhaal te volgen en zich een voorstelling te vormen
van de opeenvolgende gebeurtenissen. Slechts als wij bij de lezing van Van
Ghistele's fragment dáárop letten, wordt ons duidelijk waarin zijn kracht als
verteller ligt.
Smorgens vroech als den dageraet was opgestaen
Den eeldom van Chartago was al omme in rueren /
Daer toe ghecoren duer Didoes vermaen
En die bequaem ter iacht waren met stoute cueren [ . ]
5 Al datter toe diende sachmen na der poorten spueren /
Der honden ghesnor / de triumphante peerden
41

Zie boven, blz. 260-261.
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Daer oock niet en ghebraken ter ghesetter vree.
Haer edelste heeren vroom int volheerden
Hebben de Coninghinne met grooter weerden
10 Verwacht binnen den palleyse / daer staende bereet
Een triumphantelijck ros al op veerden
Omhangen met gout / en siluere / en met een purperen cleet
Dwelck al schuymende op sinen breydel beet.
Ten lesten is Dido voort ghecomen /
15 Met veel dienstmaechden verknaept tot haerder vromen [ . ]
Met een costeliken mantel was si omhangen reynlijc
En een siden cleet daer onder excellent.
Haer suuer hair lach int gout geulochten certeinlijc
Eenen pijlcoker hinc achter op haer scouweren ient:
20 Alsoo si te rijdene ghemeynlijck was ghewent
Op die iacht / oft yewers buyten int velt.
Die Troianen die daer oock waren ontrent
Hebben haer cloecke manieren voort ghestelt.
Ascanius als een ionck iuechdich helt
25 Sijn vroomheyt oock daer lustich bethoonde.
En Aeneas als eene onder de edele ghetelt /
Met sijn coragiuesheyt den hoop verschoonde.
Ghelijck Appollo / die als de ghecroonde
Triumpheert als hi lustich na Delos is treckende /
30 Coragieusheit is elcken / tot vruechden verweckende.
Als si nv int gheberchte quamen /
En onder de bosschen / terstont aen alle inden
Sachmen de wilde gheytkens beancxt voor pramen
Lancx de duynen vlieden / als die haer vianden kinden /
35 Ter ander sijden sachmen herten / en hinden /
Met groote cudden lancx velden / en heyen
Snellijc vluchten / schouwende bracken en winden.
En met groot gestubbe van tgeberchte scheyen.
Ascanius de ionghelinck sonder verbeyen
40 Is neerstich na gheuolcht / lustich opgheseten.
Rennende lancx bosschen / berghen / en valeyen /
Maer op swijnen / of leeuwen was hy meest gebeten [ : ]
Alsulcx te schietene was al sijn vermeten.
Want voor een ionck man tot een memorie
45 Hoe stouter feyt / hoe meerder victorie.
Hier en tusschen bestont den hemel te donderen /
Stortende watere / en haghel ouer al /
So dat si haer niet en costen ghenoech verwonderen /
Vanden grooten tempeest / elc verliet bosch / berch en dal:
50 Vluchtende in holen / tsy groot of smal /
Dido en Aeneas duer alsu[l]cken noot
Quamen ghelijckelijck in een hol na den val.
Lucht / vier / en aertrijck beuende bloot
Gaven een ghetuyghenisse groot:
55 Van sulck ongheluckich houwelijck: als daer
Inde speloncke wert ghesloten minioot.
Och dit was den eersten dach van huer blijschappe claer
En doorsake van huerder droefheyt swaer.
Tis een quade blijscappe / merct dit verhalen // vroet
60 Diemen met droefheyt int leste betalen // moet.
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Haer groote liefde die si tot Aeneam droech
Heeft si nv openbaerlijck laten blijcken.
Huer dochte / si was verontschuldicht ghenoegh
Door de vaste trouwe sonder beswijcken.
65 Die fame sachmen terstont in alle wijcken
Vlieghen ouer de steden van Libyen machtich.
Als een snel voghel quaet om ghelijcken
Die in onrusten groeyt / en al gaende wort crachtich
Eerst cleyn / en beureest daer na stoutachtich
70 Streckende vander eerden tot aen de wolcken ruyme [ / ]
Dapper te voet / rasch int vliegen / een monster onsachtich
Grouwelijck / en groot / so menige pluyme
Als is aen haer lichaem / een wonderlijcke castuyme [ /
Soo veel ooren / ooghen / tonghen / en monden
Neerstich int vernemen / stout int verseggen / tallen stonden.
75
Snachts vliechtse inde lucht ende ruist neuen der eerden ] .
De ooghen haer nemmermeer tot slape en begeuen [ /
Sdaechs als een wachtere opden toren met volheerden
Bespietse steden / landen / hoe machtich verheuen
80 En al / wat vanden mensche wort bedreuen.
Soo wel logene / als waer / so wel quaet / als goet /
So wel seker als onseker / wort van haer bescreuen:
Ja dat gesciet is / oft dat gescien sal binnen corter spoet.
Dese fame met veel spraken maecte den volcke vroet
85 Hoe datter een vreemt Riddere was ghecomen
Ghesproten vanden Troianen / het edel bloet /
Den welcken Dido hadde voor haren man ghenomen.
Aldus met onsuuer begeerten si / tot haerder onvromen
In wellusten den langen winter ouerbrachten // coen
90 Om Italien oft Chartago si luttel dachten // doen.
Dese fame haer ouer al in yegelijcx mont spreyde
Ende is terstont na Hiarbam den Coninck ghestreken.
De welcke grooten nijt in sijnder herten gront breyde
En is hier duere tot gramschappen ontsteken.
95 Den welcken hadde Juppiter met foortselike treken
Aen een dochter van Garamanten ghegenereert
Ende heeft hondert schoone tempels soot is gebleken
In sijn rijcke ter eeren Juppiter ghefondeert.
Sijn harte was door tgeruchte seer geinflammeert
100 En men seet dat hi inder Goden presentie
Voor den outaer seer ootmoedich hem heeft verneert
Leggende sijn handen te gader met reuerentie.
En sprac een ootmoedich gebet zijns herten intentie
Gheuende te kennen / lijdende hinderlijc prangen
105 Als eene die met Didoos liefde was beuanghen [ . ]
(fol.LXVII v°,str.1, t/m
LXIX r°,str.1)
Conclusie

Een gróót dichter is Cornelis van Ghistele stellig niet geweest. Hij beschikt
wêl over alle technische vaardigheden van de geroutineerde rederijker, maar
komt niet uit boven het gemiddelde peil van de rhetoricale versificatie uit zijn
tijd. In zijn vertaling van de Aeneis zoekt men tevergeefs naar sporen van
verrassende vondsten of vernieuwende tendensen. Tegenover zijn goede mo-
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menten kan men zonder moeite een groter aantal voorbeelden van minder
gelukkige formulering en van gebrek aan duidelijkheid stellen. Dat wordt nog
in de hand gewerkt door het feit, dat hij zijn vertaling met te veel haast heeft
geschreven om ertoe te komen ze door zorgvuldige herziening op te voeren
tot het optimum dat voor hem bereikbaar was.
Toch mogen wij Van Ghistele niet simpelweg „een knutselaar" noemen, zoals Weevers doet. 42 Hij was wel degelijk dichter, zij het een poeta minor.
Zijn bewondering voor de Aeneis was echt en sterk genoeg om bij hem het
enthousiasme te wekken, zonder hetwelk hij de vertaling nooit tot een goed
einde had kunnen brengen. Die bewondering gold in de eerste plaats de inhoud; vandaar de vanzelfsprekendheid waarmee hij die overbracht in de
„eigen vorm" van zichzelf en zijn tijd, namelijk „baladens wijse". In die vorm
betoont hij zich, bij alle beperktheid van zijn dichterschap, een goed en boeiend
verteller. Ondanks alle bezwaren die tegen zijn versificatie vallen aan te voeren, doet zijn narratief vermogen hem uiteindelijk toch slagen in het doel dat
hij zich gesteld had: het verhaal van Aeneas' avonturen voor zijn tijdgenoten
niet alleen toegankelijk, maar ook aantrekkelijk te maken.
De literaire betekenis van Van Ghistele ligt in het feit, dat hij in zijn vertaling een continuïteit en een vaart wist te brengen, die de lectuur tot een
boeiend avontuur doen worden. Daardoor wordt het begrijpelijk, dat na de
troebelen van de jaren '60 en '70 er nog zoveel belangstelling voor bestond dat
twee herdrukken konden verschijnen. Blijkbaar voorzag de vertaling in een behoefte voor de velen die secundair
d.w.z. zonder zelf het Latijn te beheersen
aan de Renaissance deel hadden of zochten te hebben. En de (vierde)
uitgave van 1609 bewijst, dat ook in de eerste decennia van de 17de eeuw die
behoefte nog altijd bestond.
De cultuur-historische betekenis van Van Ghistele, met betrekking tot de
geschiedenis van het Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epos, ligt
in het feit dat hij als éérste een heldendicht uit de Oudheid voor de brede kring
van niet-Latinistische letterlievenden toegankelijk heeft gemaakt en zodoende
bij hen de grondslag legde voor de vertrouwdheid met het klassieke epos, die
conditio sine qua non was voor het ontstaan van belangstelling in het contemporaine „moderne" Renaissance-epos. Die cultuur-historische betekenis zou
echter ongetwijfeld vrijwat minder groot zijn geweest, als zijn vertaling niet
genoeg positieve qualiteiten had bezeten om ze gedurende meer dan een halve
eeuw tot gewilde lectuur te maken.
§ 3.

COORNHERT'S VERTALING VAN DE „ODYSSEE"

Vijf jaar nadat Van Ghistele zijn Twaelf boecken van Aeneas ghenaemt
Aeneidos voltooid had, kwam er opnieuw een epos uit de Oudheid, overgebracht in Nederlandse verzen, van de pers. In 1561 publiceerde Dirck
Volckertszoon Coornhert de eerste helft van zijn vertaling van de Odyssee.
Het titelblad van deze uitgave kondigt aan:
Deerste twaelf boecken // Odysseae, dat is de dolinghe van Vlysse, be //
screuen int Griecx door den Poeet Homerum // vadere ende fonteyne
alder Poeten, nv // eerstmael wten Latijne in rijm // verduytscht door
4 2 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 116.
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Dierick // Coornhert. // vignet // Tot Haerlem, // By Ian van Zuren. //
1561. // Met Gratie ende Priuilegie.
In onze literatuur-historie is Coornhert's vertaling van de Odyssee, waarvan
bovengenoemde uitgave het eerste deel vormt, onverbrekelijk verbonden geraakt met de naam van Th. Weevers, die er in 1934 een belangrijk proefschrift
aan wijdde, 43 waarnaar ik in dit hoofdstuk reeds meermalen verwezen heb. In
mijn vorige paragraaf heb ik nogal eens met Weevers moeten polemiseren,
naar aanleiding van wat hij in dat proefschrift over Cornelis van Ghistele opmerkt. Het verheugt mij, daartegenover nu mijn grote waardering te kunnen
stellen voor het baanbrekende werk dat hij verricht heeft ten aanzien van
Coornhert's Dolinghe van Ulysse, het eigenlijke object van zijn studie. Dank
zij Weevers staat de Dolinghe nu in onze literatuur terecht bekend als verreweg de beste en meest dichterlijke van de drie rederijkersvertalingen naar
Vergilius en Homerus, die de 16de eeuw ten onzent heeft opgeleverd, en als
het hoogtepunt van Coornhert's poëzie, de oorspronkelijke verzen daarbij inbegrepen. Maar Weevers heeft méér gedaan dan alleen op de literaire qualiteiten van deze vertaling gewezen. Hij heeft bovendien een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de bronnen waarvan Coornhert gebruik heeft gemaakt,
naar de „eigen vorm" die hij realiseerde, en naar de manier waarop hij vertaalde. Ik heb van dit alles in het onderstaande voortdurend dankbaar gebruik gemaakt. Ook wanneer ik op bepaalde punten tot conclusies kom, welke
niet geheel met die van Weevers overeenstemmen, vinden deze toch goeddeels
in zijn pionierswerk hun uitgangspunt.
De auteur

Bij een zo bekend auteur als Coornhert is een uitvoerige biografie overbodig,
en kan ik mij beperken tot de bijzonderheden die voor de ontstaansgeschiedenis van de Dolinghe van Ulysse betekenis (kunnen) hebben gehad. Toen in
1561 Deerste twaelf boecken verschenen, was de auteur 39 jaar oud en kon hij
terugzien op twintig rustige jaren in Haarlem, waar hij zich in 1541 als graveur gevestigd had. Zij hadden hem de gelegenheid geboden, zich in zijn vrije
uren intensief met de studie en met de letteren bezig te houden. Mede ter pu-

blicatie van de vruchten daarvan richtte hij in 1560, met enkele anderen en
met steun van de stedelijke overheid, een drukkerij op, waarvan hij met zijn
vriend Jan van Zuren op het titelblad van Deerste twaelf boecken als drukker-uitgever vermeld
de leiding had.
Het jaar 1561 betekent echter tevens het einde van Coornhert's rustige tijd.
Hij gaat publieke ambten bekleden en raakt zodoende persoonlijk betrokken
bij de chaotische gebeurtenissen van vóór en na het uitbreken van de strijd
tegen Spanje. Eénmaal moet hij gevangenschap verduren, driemaal als vrijwillige balling uitwijken naar het buitenland. In de perioden daartussen bekleedt
hij moeilijke en verantwoordelijke posten, die ten volle beslag leggen op zijn
tijd. En als hij tenslotte meer armslag krijgt, staat zijn geest niet meer naar de
beoefening van de schone letteren. Er valt té veel te doen in de strijd der
geesten, op religieus zowel als op moralistisch gebied! Met hartstocht werpt
hij zich in die strijd, met alle energie waarover hij beschikt vecht hij voor
zijn overtuiging. Geschrift na geschrift geeft hij uit, met als hoogtepunt de
43

Zie boven, blz. 247, noot 3.
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Zedekunst dat is Wellevenskunste, die in 1586 anoniem voor het eerst verscheen.
Tegen deze achtergrond behoeft het ons niet te verbazen, dat Coornhert
de tweede helft van zijn Odyssee-vertaling nooit heeft voltooid. In 1561 was
hij dit vast van plan. „D'ander boecken suldy oock haest zien" als God mij in
leven laat
zo beloofde hij aan zijn lezers. Waarschijnlijk was hij bij het verschijnen van Deerste twaelf boecken
een mooi afgerond geheel om uit te
geven
reeds een eind met de tweede helft van zijn vertaling gevorderd. En
ondanks zijn nieuwe verplichtingen als notaris en stadssecretaris zal hij in de
eerste jaren na 1561 nog wel tijd hebben gevonden om er af en toe aan door
te werken. In ieder geval had hij de Boeken xm t/m xvii voltooid en een 150tal regels van het xviiie geschreven, toen de omstandigheden hem dwongen
deze arbeid te onderbreken. Nadien is hij er nooit meer toe gekomen, zich
opnieuw met de Odyssee te gaan bezig houden. Het voltooide gedeelte van
De tweede xu. Boecken bleef ongebruikt en vergeten tussen zijn papieren liggen tot na zijn dood in 1590.
De uitgave
Met Deerste twaelf boecken ging het zoals het ook met de A eneis-vertaling

van Van Ghistele was gegaan. Na de eerste uitgave volgde een pauze; de
ongunst der tijden verhinderde een herdruk. Toen evenwel de ergste troebelen
voorbij waren en een betrekkelijke rust was weergekeerd, herleefde de belangstelling. In 1593 drie jaar na Coornhert's dood verscheen er een nieuwe
druk, en wel bij Bruyn Harmensz. Schinckel in Delft. Blijkbaar had deze uitgave succes, want in 1598 volgde bij dezelfde uitgever een derde, en in 1606
een vierde editie.
Intussen had de Amsterdamse boekverkoper Hendrick Barentsz uit Coornhert's nagelaten papieren het voltooide gedeelte van de tweede helft der Dolinghe in handen gekregen. Waarschijnlijk aangemoedigd door het succes van
zijn Delftse collega, besloot hij tot uitgave daarvan. Hij meende echter dit
niet te moeten doen, zonder eerst de vertaling te laten afmaken. De belangstelling van het publiek zou voor een volledige tweede helft van de Odyssee,
aansluitend bij Deerste twaelf boecken, ongetwijfeld veel groter zijn dan voor
een fragment. Een zekere B.D. bleek bereid de aanvulling van Coornhert's

nagelaten werk op zich te nemen, en zo verschenen in 1606: 44

De tweede xii.Boecken // Odysseae: // Dat is, // De Dolinge van //
Vlysse. // Beschreven int Griecx, door // den Poëet Homerum, Vader
ende Fonteyne alder Poëten, nu eerstmael uyt // het Latijn in Rym verduytscht, door // D. V. Coornhert, ende B.D. // vignet II Tot Amstelredam. // By Hendrick Barentsz. Boeckvercoo = // per inde Warmoesstraet/
int vergulde // Schrijf-boeck. Anno 1605. 44a
44

Het titelblad vermeldt : 1605. Aan het einde van het boek wordt echter meegedeeld:
„T'Amstelredam // By Hendric Barentsz. inde War = / / moestraet [sic] int vergulde

44a

Schrijfboeck. / / Anno 1606". Vermoedelijk werd het titelblad tegelijk met de eerste
bladen van de kopy in 1605 gezet, maar kwam het boek eerst in 1606 gereed; wellicl - t
omdat B.D. meer tijd voor zijn aanvullende vertaling nodig bleek te hebben dan de
uitgever berekend had.
Zie de vorige noot.
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Het ligt voor de hand, dat Hendrick Barentsz nu ook graag Deerste twaelf
boecken aan zijn fonds wilde toevoegen, zodat de volledige Odyssee in het
Nederlands bij hem verkrijgbaar zou zijn. In 1607 slaagde hij erin dit te verwezenlijken, wat betekende dat toen de vijfde druk van Coornhert's eigen
uitgave het licht zag.
Barentsz' verwachtingen van een goede aftrek voor de volledige Odyssee
werden blijkbaar niet beschaamd. Een herdruk van De tweede XII. Boecken
was na 1607 al spoedig nodig. Maar de door B.D. geleverde aanvulling van
Coornhert's werk was niet gelukkig uitgevallen; Weevers constateert „dat de
rijmtechniek van deze vertaling op vele plaatsen beneden alle kritiek is". 45 De
uitgever zocht daarom naar een vervanger voor B.D. en vond die in iemand
wiens naam ook slechts door initialen wordt aangeduid: I.G.H. Dank zij diens
medewerking kon in 1609 een tweede druk van De tweede XII. Boecken verschijnen; op het titelblad staat nu: „uyt het Latijn in Rijm verduytscht door
D. V. Coorn-hert, ende I. G. H. oversien ende verbetert".
Tot verdere uitgaven van Coornhert's vertaling is het niet gekomen, noch
van het eerste noch van het tweede deel. Merkwaardig is, dat ook in dit opzicht het fatum van de Dolinghe precies parallel loopt aan dat van Van Ghistele's Twaelf boecken van Aeneas. Tot ongeveer 1610 blijft de vraag het verschijnen van nieuwe uitgaven rechtvaardigen, maar daarna wordt de vertaling
kennelijk als te rhetoricaal en ouderwets beschouwd om nog belangstelling
te kunnen wekken. Overigens moeten wij niet uit het oog verliezen, dat de
edities van 1607 en 1609 in het tweede decennium van de 17de eeuw zeker
nog verkrijgbaar waren en dus konden bijdragen tot het stimuleren van interesse voor het epos.
In deze paragraaf bespreek ik uitsluitend de door Coornhert vertaalde boeken, waarvan mag worden aangenomen dat zij alle
66k de niet door hemzelf uitgegevene
vóór 1566, het jaar van de Beeldenstorm, werden geschreven. De aanvullingen van B.D. en van I.G.H. ontstonden eerst in het begin

van de 17de eeuw en behoren daarmee in poëtisch opzicht tot een geheel
andere tijd. Om de chronologie van de epische ontwikkeling in de Nederlanden
te handhaven, stel ik deze aanvullingen dus pas aan het einde van dit hoofdstuk aan de orde: in de paragrafen 5 en 6. Tussen Coornhert's onvoltooid gebleven Dolinghe en de 17de-eeuwse aanvullingen daarop ligt immers nog de
Ilias-vertaling van Karel van Mander, die hoewel pas in 1612 uitgegeven
in de jaren '80 van de 16de eeuw moet zijn ontstaan en daarom (in § 4) éérst
dient te worden behandeld.

De Latijnse bron
Coornhert beheerste grondig het Latijn, maar kende
zoals vele van zijn
Humanistische tijdgenoten
geen Grieks. Hij moest dus voor zijn vertaling
van de Odyssee gebruik maken van een Latijns intermediair, zoals hij trouwens
op het titelblad openlijk erkent. Weevers heeft zich bijzonder veel moeite gegeven om vast te stellen, van wèlke bron de dichter is uitgegaan. Daartoe heeft
hij met bewonderenswaardige nauwkeurigheid en voorzichtigheid de diverse
Latijnse Homerus-vertalingen uit de 16de eeuw vergeleken met Coornhert's
tekst. De conclusie, waartoe hij gekomen is, mag dan ook als definitief worden
" Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 134.
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beschouwd. Coornhert volgde in de eerste plaats de (vermoedelijk) tweede
editie van de tweetalige uitgave door Casparus, abt van St. Blasiën, waarin „het
Grieks en de vertaling naast elkaar (zijn) gedrukt, en ieder vers letterlijk in
uiterst ondichterlijk Latijn (is) vertaald"; de bewuste editie verscheen in 1551
te Bazel. Hij ging daarbij echter kritisch te werk: „zodra zijn gezond verstand hem zegt dat de vertaling fout moet zijn, raadpleegt hij Volaterranus,
en neemt diens lezing over, als ze hem aannemelijk lijkt", constateert Weevers.
Volaterranus was de eerste, die de Odyssee in het Latijn overbracht (1497), in
proza en enigszins bekortend, maar met vrij grote getrouwheid; hij drukte niet
tevens de Griekse tekst af, en beoogde anders dan Casparus geen letterlijke weergave van woord tot woord. De door Coornhert gebruikte editie van
dit werk verscheen in 1541 te Leiden. 46
Het is duidelijk, waarom Coornhert aan de letterlijke weergave van Casparus de voorkeur gaf boven de veel leesbaarder vertaling van Volaterranus.
Hij wilde van woord tot woord weten, wat er bij Homerus zelf stond, om zo
dicht mogelijk bij hem te kunnen aansluiten. Alleen wanneer hij bij Casparus
vastliep, greep hij naar Volaterranus om zich door deze te laten voorlichten
omtrent de betekenis van een passage die hij niet begreep.
Het voorwerk

Het voorwerk van Deerste twaelf boecken bevat in hoofdzaak stukken
van dezelfde aard als wij in dat van Van Ghistele's vertaling aantroffen: de
opdracht aan een vriend, een betoog tot de lezer, een korte biografie van de
vertaalde auteur alles van Coornhert's eigen hand. Een verschil is echter,
dat er ditmaal wèl een liminaire bijdrage van een ander dan de dichter is toegevoegd. Het voorwerk sluit af met een tienregelig Latijns vers in disticha,
naar
waarin de even beroemde als veelzijdige geleerde Hadrianus Junius
zijn oud-leeralle waarschijnlijkheid Coornhert's leermeester in het Latijn 47
ling (?) geluk wenst met de moed die deze betoond heeft door het ondernemen van een zo moeilijk en moeizaam werk: „Macte animo Cornharte".
Het proza-stuk, waarmee Coornhert zijn boek opdraagt aan zijn vriend, de
Amsterdamse schout Willem Dircks, geeft geen aanleiding er uitvoerig bij
stil te staan. Maar het zou jammer zijn, niet even te wijzen op het charmante
compliment, dat Coornhert tot zijn vriend richt door op te merken, onder het
vertalen telkens weer aan Dircks te hebben moeten denken, omdat deze haast
evenveel gezworven heeft als Ulysses en er even boeiend over weet te vertellen als deze deed aan het hof van koning Alkinobs.
Na deze opdracht volgt Het leuen Homeri wt verscheyden gheloo f waerdighe
scrijuers int corte by een vergadert. Noch in zijn proefschrift noch in zijn heruitgave van de Dolinghe vermeldt Weevers deze vita. Uit het feit dat hij ze
in die laatste geen plaats waardig keurt, zullen wij wel mogen opmaken, dat
hij ze niet als eigen werk van Coornhert beschouwt. Ik twijfel er dan ook niet
aan, of het gaat hier om een vertaling van de vita die de dichter in zijn Latijnse
bron(nen) gevonden had. Maar al bevatten zij slechts een vertaling, de bewuste
46
47

Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 1-36; de citaten resp. op blz. 2 en 34-35.
Zie Weevers' her-uitgave van Coornhert's De dolinge van Ulysse, in de serie Bibliotheek
der Nederlandse letteren, samengesteld door de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden en de Koninklijke Vlaamsche Akademie te Gent (Amsterdam
1939), blz. 9, noot 1. In deze editie, waarin de aanvullingen van B.D. en I.G.H. niet
mede zijn opgenomen, is de spelling van Coornhert gemoderniseerd.
276

zes bladzijden
bladzijden zijn
zijn - vanwege
zij geven
geven van
van de
de voorstelling
voorstelling die
die
vanwege het beeld dat zij
Coornhert en zijn tijdgenoten
Coornhert
tijdgenoten omtrent
omtrent het leven van
van Homerus
Homerus hadden
hadden - toch
te merkwaardig
merkwaardig dan dat zij
doodgezwegen hadden
haddenmogen
mogenworden.
worden.
zij zo volkomen doodgezwegen
Verreweg het belangrijkste
belangrijkste stuk uit het
het voorwerk
voorwerk isisechter
echterCoornhert's
Coornhert'sgegeVerreweg
goetwillighen Leser,
Leser, in 17
17 strofen
strofen met
metrijmschema
rijmschema aab/
ccb. 48
dicht Totten
Totten goetwillighen
aab/ccb.
48
De dichter begint met uiteen te zetten, dat hij zijn werk ondernomen heeft omDedichtrbgnmuezt,dahijnwrkoemhft
zijn vrije
besteden en „ledicheyt
"ledicheyt val
vol quaden"
quaden" (reg.
(reg. 17)
17)tetevermijvermijzijn
vrije uren nuttig te besteden
verlangen nuttig
nuttig bezig
bezig te zijn
zijn heeft
heeft hem
hem niet
niet alleen
alleen de
devrees
vrees voor
voor
den.
den. Het verlangen
vitterij doen overwinnen,
overwinnen, maar ook
ook het
het besef
besef eigenlijk
eigenlijk een
een veel
veel te
te onbedreven
onbedreven
vitterij
dichter
het te
te kunnen
kunnen wagen
wagen Homerus
Homerus na
na tetezingen.
zingen. En
Endus
dusheeft
heeft
dichter te zijn om het
Daaromvoelt
voelthij
hijzich
zichgerechtigd,
gerechtigd, bij
bij
hij gedaan
gedaan wat hij
hij doen
doen kon:
kon: zijn
zijn best.
best. Daarom
hij
En
voorbaat
werk te verdedigen
verdedigen tegen
die hij
hij erop
erop verwacht.
verwacht. En
voorbaat zijn
zijn werk
tegen de
de kritiek die
zo komt hij tot de
de strofen
strofen die
die voor
voor ons
ons belangrijk
belangrijk zijn,
zijn, omdat
omdat hij
hij daarin
daarin uiteenuiteenenbeginselen
beginselenhij
hij isisuitgegaan.
uitgegaan.
zet van welke
welke opvattingen
opvattingen en
Het uitvoerigst
uitvoerigst is
lengte van
van de
de versregels.
versregels. In zijn
zijn tijd
tijd waren
waren de
de
is hij
hij over de lengte
rederijkers
gekomen het aantal
aantal syllaben
syllaben per
per regel
regel - dat oorspronkelijk
oorspronkelijk
rederijkers ertoe
ertoe gekomen
geweest - te beperken en te
te binden
binden aan
aan een
een maximum,
maximum, dat
datdoor
doorververvrij was geweest
hoger lag
lag
schillende
verschillend werd
schillende groepen
groepen wel
wel verschillend
werd opgegeven,
opgegeven, maar
maar nooit hoger
dan 14.49
14. 49 In
In Coornhert's
Coornhert'svertaling
vertaling komen
komenechter
echterherhaaldelijk
herhaaldelijkregels
regels van
van15
15
de kritikasters
kritikasters daar
daaralalverontwaardigd
verontwaardigdop
opreageren:
reageren:
syllaben
syllaben voor,
voor, en hij hóórt de
"Wat
[,] zijn hier reghels van vijftienen?"
vijftienen?" (reg.
(reg. 61).
61). Haast
Haast even
even verontwaardigd
verontwaardigd
„Wat [,]
het verbod
verbod van
van15
15syllaben
syllabenisiswillekeurig
willekeurig en
en
wijst
verwijt echter af:
af: het
wijst hij
hij dit verwijt
dwaas,
feit dat
dat „Virgilius
"Virgilius de groote
groote Poeet
Poeet //II Stelt
Stelt
dwaas, zoals
zoals wel
wel blijkt
blijkt uit
uit het
het feit
reghels
seuenthienen breet"
breet"50
(reg. 70-71).
70-71). Zolang
Zolang „elcx
"elcx een
een athem
athem 51 [de
[de
reghels van seuenthienen
50 (reg.
(reg. 75),
75), is
is er
ergeen
geenbezwaar
bezwaartegen
tegende
delengte
lengtevan
vandie
die
regel]
regel] wt
wt mach spreken" (reg.
52
staatzelfs
zelfstwintig
twintigsyllaben
syllabentoe1
toe!52
regel; de
de beroemde
beroemde Spaanse
Spaanse geleerde
geleerde Vives
Vives staat
regel;
Een dichter heeft dus het volste recht, elke regel zó lang te maken als voorEendichtrfusvolecht,krgzanemlsvor
een
verloop van de
de volzin
volzin nodig
nodig is.
is. Immers:
Immers: „Een
"Eenvolle
vollesin
sineyscht
eyschteen
een
een vlot verloop
Daer af
af sy
sy de
de rijm
rijm tslot
tsloten
enseghel"
seghel"(reg.
(reg.73-74).
73-74).
heel reghel II
// Daer
in het
hetalgemeen
algemeen - de zijne inbegrepen
inbegrepen - toont
Over de rederijkers-praktijk in
Coornhert zich weinig
weinig enthousiast.
enthousiast. Vergeleken
Vergeleken bij
bij de poëzie
poëzie van
van de
de klassieken
klassieken
gheen vaers,
vaers, maer rijm,
rijm, wy
wy ladent
ladent //IIMet
Met
schiet
schiet zij
zij ernstig
ernstig tekort.
tekort. "Tis
„Tis noch gheen
dubbelt
83-84), oordeelt
oordeelt hij.
hij. Het
Het isisniet
niet
dubbelt ghedicht,
ghedicht, licht
licht wiertmens
wiertmens moe"
moe" (reg.
(reg. 83-84),
eenvoudig uit
uit te
te maken,
maken, wat
wat hij
hij daarmee
daarmee precies
precies bedoelt.
bedoelt. Ik
Ikmeen
meenechter,
echter,
zo eenvoudig
dat
wij de
de verklaring
verklaring moeten
moeten zoeken
zoeken in
in de
de strofe
strofedie
diedaar
daaronmiddellijk
onmiddellijk op
op
dat wij
volgt (reg. 85-90):
es ruymt' dan
dan byden
byden Latijnen
Latijnen
Is de
dees
Waerom sal
salons
benautheyt pijnen?
pijnen?
ons benautheyt
Soectmen const?
const? men volch huer
huer maet
maet en
en voet.
voet.
48
Dolinge, ed. Weevers,
'S Dolinge,
Weevers, blz. 4-8.
4-8. Vanwege
Vanwege de
detranscriptie
transcriptie citeer
citeer ik
ikechter
echterniet
nietnaar
naardeze
deze
editie, maar naar de uitgave
uitgave van
van 1561.
1561.
co Zie F.
F. K.
K. H.
H. Kossmann,
Kossmann, Nederlandsch
Nederlandsch versrythme;
versrythme; de versbouwtheorieén
versbouwtheorieën in Nederland
49
en de rythmische
rythmische grondslag
grondslag van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche vers,
vers, diss.
Leiden ('s-Gravenhage
('s-Gravenhage
diss. Leiden
1922),
bijzonder blz. 30.
30.
1922), blz.
blz. 26-31, in het bijzonder
'0
17 syllaben.
syllaben.
boEen
Eenhexameter
hexameter zonder
zonder spondaeën
spondaeën telt inderdaad 17
til
b iathem:
athem: adem
adem..
••
J. H.
H. Jansen,
lansen, Verkenningen
Verkenningen in
in Casteleins
Casteleins C.v.R.,
C.v.R., blz.
b2Zie
Zievoor
voordeze
deze passage:
passage:S.
S. A.
A. P. J.
222-224. Mej.
Mej. Jansen
lansen beschouwt
beschouwt ze
ze daar
daar ininverband
verbandmet
metCastelein's
Castelein'svoorschrift
voorschrift
222-224.
reghel duerd,
duerd, ongheteld,
ongheteld, onghemeten,
onghemeten, //
/ / Alzo
Alzolanghe
langhealst
alsteenen
eenenaesseme
aesseme
"Dat
„Dat een reghel
heerden magh".

277

Men verlaet vreemde bastaert woorden,
Met sterck ghedicht, des zins vermoorden,
Men bruyck const die den sin versoet.

Ook deze regels zijn niet overduidelijk, maar ik geloof dat wij ze als volgt mogen parafraseren: „Als de Latijnse auteurs zich deze armslag in regel-lengte
veroorloven, waarom zullen wij het ons dan moeilijk maken met korte regels?
Om echte poëzie te schrijven, moet men hun voorbeeld volgen in het gebruik
van metrum en verdeling in versvoeten [die beide de regel-lengte beinvloeden].
Bovendien moet men dan [eveneens naar hun voorbeeld] afzien van gezochte
bastaardwoorden en van technische kunststukjes die de volzin forceren en
onbegrijpelijk maken. Men moet een dicht- en versvorm kiezen, die bevalligheid verleent aan wat er gezegd wordt".
Tegen de achtergrond van deze nadere verklaring acht ik het verantwoord
reg. 83-84 te interpreteren als: „Het is nog geen vers in de zin die dit woord bij
de klassieken had, 53 maar een dichtvorm die enkel op het rijm berust en die
wij volproppen met dubbelzinnige [ambivalente, onduidelijke] constructies,
waarvan men gauw genoeg krijgt".
Zo wordt duidelijk, wat Coornhert hier doet. Uitgaande van de meerdere
„ruimte" in regellengte bij de Latijnse auteurs, trekt hij de vergelijking tussen
poëzie en die van de rederijkers verder door. En dan blijkt er van die laatste
niet zo heel veel over te blijven, wat vanzelf tot de conclusie leidt dat het
voor eigentijdse dichters meer dan wenselijk is bij hun Latijnse collega's in de
leer te gaan en zich naar hun voorbeeld te richten, met name ook wat „huer
maet en voet" betreft.
Onduidelijk blijft echter, wat Coornhert met dit alles bedoelt ten aanzien
van zijn Dolinghe, die hij hier immers aan het inleiden is. Wil hij zeggen, dat
hij geprobeerd heeft daarin het aangegeven recept te volgen, of brengt hij
slechts een ideaal onder woorden waaraan hij zelf ook nog niet toe is? Hij
laat zich daarover niet rechtstreeks uit, maar de context suggereert toch meer
het eerste dan het laatste. Wij zullen dus moeten nagaan, of er in de Dolinghe

aanwijzingen te vinden zijn dat hij inderdaad het voorbeeld van „den Latijnen"
heeft trachten te volgen. Een interessant punt zal daarbij zijn, of die eventuële poging dan 66k het volgen van „huer maet en voet" omvat, dat hij in
reg. 87 zo uitdrukkelijk aanbeveelt.
Intussen zijn wij met Totten goetwillighen Leser nog niet klaar. Er volgt
nog een andere belangrijke uitspraak in de 16de strofe, voordat met de 17de
het inleidingsgedicht wordt afgesloten. Die strofe (reg. 91-98) luidt:
Dit sy dan vant vertalen ghesproken.
Voorts heb ick den loop niet ghebroken,
Vanden Poeet Baladens wijse.
Haddet Homerus soo voor ghedaen,
Ick waer zijn voetstappen nae ghegaen,
Hem volch ick gaern, zijn doen ick prijse.
63

vers (vaers) verklaard als „het klassieke,
metrische vers". Op zichzelf is dit niet onjuist, maar m.i. wordt er een te zware nadruk
door gelegd op „metrische". Coornhert vergelijkt het klassieke vers in het algeméén
met het rhetoricale. Het metrum, dat pas vier regels verder voor het eerst en min of
meer terloops wordt genoemd, is slechts één der aspecten van het klassieke vers, die
de dichter op het oog heeft.

Dolinge, ed. Weevers, blz. 7, noot 8, wordt
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Ook hiervan geef ik een interpreterende parafrase. Na de vergelijking tussen
klassieke en rhetoricale poëzie vervolgt Coornhert: „Tot zover over de manier
van vertalen [of: de manier waarop ik heb trachten te vertalen]. Verder heb
ik de gang van Homerus' gedicht niet «gebroken» door een vertaling in strofen.
Als Homerus strofen had gebruikt, zou ik dat ook gedaan hebben [, maar nu
hij dit niet deed, heb ik het eveneens nagelaten]. Ik volg graag zijn voorbeeld,
want ik bewonder wat hij doet".
Ik geloof niet, dat wij „den loop vanden Poeet breken" in peioratieve betekenis moeten opvatten, als zou indeling in strofen de handeling telkens even tot
stilstand brengen, zoals Weevers meent. 54 Coornhert zal heus wel geweten
hebben, dat een strofische structuur de continuïteit van het verhaal niet in de
weg behoeft te staan. Hij doelt naar mijn mening dan ook slechts op een
formeel verschil: „ik heb in mijn vertaling het ononderbroken voortgaan van
het gedicht gehandhaafd en er geen strofische structuur van gemaakt, omdat
ik ook in dat opzicht zo dicht mogelijk bij Homerus wilde aansluiten".
Ook zo blijft Coornhert's mededeling ons echter voor vragen stellen. Waar
komt zij nu eigenlijk op neer? Immers, behalve in dramatisch werk waar het
gepaarde rijm gebruikelijk is, berust de poëzie van de rederijkers in principe
steeds op een strofische structuur, die zich manifesteert in het rijmschema.
Bedoelt Coornhert, dat hij deze structuur heeft losgelaten? Dat moet toch wel
onwaarschijnlijk heten. Want dan zou hij zijn mededeling wel niet hebben
geformuleerd op een wijze, alsof er niets bijzonders aan de hand is en hij
op deze manier van doen geen enkele kritiek verwacht. Ten aanzien van de
waar hij er zich van bewust was, tegen de contemporaine traregellengte
had hij in niet minder dan vier strofen zijn „afwijking"
ditie te zijn ingegaan
met nadruk verdedigd. Des te meer valt het op, dat hièr geen sprake is van
enige verdediging. Moeten wij daaruit afleiden, dat Coornhert overtuigd
was met zijn ononderbroken gedicht geheel binnen de rhetoricale traditie te
zijn gebleven? En zo ja, hoe dient dit dan te warden verklaard?
Het antwoord op deze vragen kan ons slechts gegeven worden door een
analyse van Coornhert's „eigen vorm". Alvorens daartoe over te gaan, moeten
wij echter eerst nog het prealabele probleem onder ogen zien, waarvoor zijn
mededeling ons stelt.
Hoe kwam Coornhert aan de overtuiging, dat voor de vertaling van een
epos uit de Oudheid het ononderbroken gedicht de voorkeur verdiende boven
het strofische? Op voorgang van anderen die dan moeilijk Nederlanders
geweest kunnen zijn
of helemaal uit zichzelf?
Als er invloed van anderen in het spel is geweest, ligt het voor de hand
vooral te denken aan de Franse Renaissancisten, die van het begin af dóórlopende gedichten schreven. Wij weten, dat Coornhert het Frans goed beheerste en belangstelling had voor wat er in die taal aan „mode rn" werk verscheen.
54 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 100. — Overigens ben ik wèl van mening, dat
Coornhert hier doelt op de Aeneis-vertaling van Van Ghistele. Het ligt voor de hand
dat hij die in 1561 — toen hij zich Totten goetwillighen Leser richtte — kende; een
ander Nederlands werk, waarop hij zou kunnen zinspelen, was er trouwens niet. Wij
kunnen daaruit echter geen terminus post quem afleiden voor het ontstaan van de
Dolinghe. Coornhert kan met die laatste al bezig zijn geweest, vóórdat het werk van
Van Ghistele verscheen. Aan de andere kant mogen wij evenmin de mogelijkheid uitsluiten, dat de vertaling van Van Ghistele ertoe heeft bijgedragen Coornhert tot de
inzichten te brengen waarvan hij in de Dolinghe is uitgegaan.
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Dat blijkt uit zijn vertaling van Vijf tigh Lustighe Historien oft Nieuwicheden
Johannis Boccatij, niet uit het Italiaans, maar naar de Franse overzetting van
de Decamerone door Antoine le Magon uit 1545. 55 Het is dus alleszins aannemelijk, dat hij ook de twee Franse vertalingen van Homerus kende, die omstreeks dezelfde tijd het licht hadden gezien: Les Dix premiers Livres de l'Iliade
d'Homère door Hugues Salel (1545), en Le premier et le second Livre de
l'Odyssee d'Homère door Jacques Peletier du Mans (opgenomen in diens
Oeuvres poétiques van 1547). Beide dichters brachten Homerus over in gepaard rijmende vers communs (versregels van 10-11 syllaben), die zonder
onderbreking dóórlopen van het begin tot het einde van elk Boek. Coornhert
zou dus van hen hebben kunnen leren, welke voordelen het opleverde Homerus
te vertalen zonder „den loop vanden Poeet Baladens wijse te breken". Ik moet
daar echter dadelijk aan toevoegen, dat er in de eerste twee boeken van de
Dolinghe geen spoor te vinden is van bekendheid mèt of beïnvloeding dóór het
werk van Peletier. Deze vertaalt nogal vrij, te vrij vermoedelijk naar het oordeel van Coornhert die er daarom de voorkeur aan gegeven kan hebben ook
voor de eerste twee boeken uit te gaan van een letterlijke Latijnse vertaling.
Wel is het mogelijk, dat Peletier enige invloed gehad heeft op zijn keuze van
juist de Odyssee ter „verduytsching". Die keuze is namelijk in zoverre opmerkelijk, dat in het algemeen de Renaissancisten de voorkeur gaven aan de
Ilias, die veel beter voldeed aan hun opvatting dat het epos een verhaal van
oorlogshandelingen behoorde te zijn. Toen Frans I aan Hugues Salel opdroeg
voor hem een Homerisch epos te vertalen, betrof die opdracht dan ook de
Ilias. Als Peletier de eerste twee boeken van zijn Odyssee-vertaling publiceert, 56 verontschuldigt hij zich daarvoor min of meer tegenover de koning
in een uitvoerig inleidingsgedicht „Au tres Chrestien Roy Francois premier
de ce nom". Niet alleen Achilles is een groot voorbeeld ter navolging, zo betoogt hij, maar ook Odysseus. Beiden vullen elkaar als het ware aan, en het
ideaal in de koning verwerkelijkt, maar voor anderen onbereikbaar zou
zijn: „en un seul personnage // Un preux Achille et un Ulysse sage". 57 Daarmee worden Ilias en Odyssee in zekere zin naast elkaar gesteld als enerzijds
het boek van de „prouesse" en anderzijds dat van de „sagesse". Voor een man
als Coornhert ging uiteraard de laatste ver boven de eerste, en het betoog van
Peletier zou er zodoende toe hebben kunnen bijdragen dat hij de Odyssee
ter vertaling koos.
Dat alles vormt echter slechts één van de twee mogelijkheden. Met evenveel
recht kan de stelling worden verdedigd, dat Coornhert uit zichzelf tot de overtuiging is gekomen, voor zijn vertaling de voorkeur te moeten geven aan het
ononderbroken gedicht. Wij hebben gezien, dat vergelijking van de poëzie
Zie de Inleiding van G. A. Nauta op zijn uitgave van XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Johannis Boccatij.... deur Dirick Coornhert (Groningen 1903). Nauta geeft
slechts een keuze uit de Vijftigh Historien, die Coornhert in 1561 liet verschijnen, ongeveer tegelijk met Deerste twaelf boecken Odysseae en eveneens bij zijn eigen drukkerij.
b 6 Oorspronkelijk had hij de bedoeling de vertaling voort te zetten, maar hij zag daarvan
af, toen hij hoorde dat een andere dichter, Lancelot Carle, eveneens met het vertalen
van de Odyssee bezig was en reeds verder gevorderd was dan hij. De vertaling van
Carle is echter nooit verschenen. Zie : Oeuvres poétiques de Jacques Peletier du Mans,
ed. L. Séché, avec notice biographique, commentaire et notes par Paul Laumonier
(Parijs 1904), blz. 155-156.
b' Ibidem, blz. 8.
55
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„byden Latijnen" 58 met die van de rederijkers hem tot de conclusie bracht,
dat de laatste zichzelf diende te hervormen door zich te richten naar het voorbeeld v an de eerste. De voorkeur voor de ononderbroken structuur in een lang
verhalend gedicht kan van die conclusie heel goed een onderdeel zijn geweest,
berustend op de lectuur van b.v. Vergilius en Ovidius. Er is zelfs een punt dat
in die richting schijnt te wijzen. Als Coornhert het principe van het ononderbroken dóórlopend gedicht aan de Fransen ontleend had, zou men mogen vergepaard rijmende „vers communs" van
wachten dat hij ook de vorm
hen zou hebben overgenomen, zoals later Karel van Mander dat doet. Maar
dit is niet het geval. Coornhert blijkt het probleem van zijn vormgeving geheel
onafhankelijk van hen te hebben opgelost. Op grond daarvan ben ik geneigd
aan te nemen, dat hij óók geheel buiten hen tot de conclusie is gekomen die
hem met dat probleem confronteerde. Ik kies dus voor de tweede van de beide
hierboven geschetste mogelijkheden. Wel is natuurlijk denkbaar, dat de werkwijze van dichters als Salel en Peletier hem al dan niet achteraf in de
overtuiging heeft versterkt de juiste weg te hebben gekozen.
De „eigen vorm”
Om de vraag te kunnen beantwoorden, waarvoor Coornhert's vers Totten
goetwillighen Leser ons heeft gesteld namelijk of het „ononderbroken
gedicht" van de Dolinghe al dan niet als een vernieuwing ten opzichte van het
rederijkersvers moet worden beschouwd , dienen wij ons eerst enigszins
vertrouwd te maken met de desbetreffende rhetoricale theorie. Daartoe zijn
wij aangewezen op het enige theoretische geschrift over rederijkerspoëzie, dat
de Nederlandse 16de eeuw heeft opgeleverd: De Const van Rhetoriken van de
Oudenaardse priester, notaris en rederijker Matthijs Castelein. De eerste uitgave ervan verscheen, posthuum, in 1555 te Gent. Het is dus heel goed mogelijk, dat Coornhert die heeft gekend. Of dit inderdaad het geval is geweest en
zo ja, of hij er dan ook gebruik van heeft gemaakt, is in ons verband echter
weinig relevant. Volgens Mej. S. A. P. J. H. Iansen, wier proefschrift over De
Const van Rhetoriken ik reeds enkele malen heb genoemd, was Castelein meer
een codificator dan een eigenlijke leermeester. 59 Wij mogen dus aannemen, dat
wij bij hem de voornaamste opvattingen van de rederijkers uit de 16de eeuw
terugvinden, zoals ook Coornhert die gekend en aanvaard heeft.
Intussen is het geen eenvoudige zaak, uit de Const van Rhetoriken de punten
bijeen te zoeken die voor een onderzoek naar de „eigen vorm" van Coornhert's vertaling van belang zijn. Castelein gaat in zijn betoog vrij onsystematisch te werk, en wisselt bovendien in het tweede deel van zijn boek de theoriestrofen af met een groot aantal voorbeeld-gedichten die de overzichtelijkheid
van dat betoog evenmin ten goede komen. Met haar „verkenningen" heeft
Mej. Iansen echter onder meer! enige orde in de materie van de Const
weten te brengen, waardoor het gemakkelijker geworden is daarvan met een
bepaald doel gebruik te maken. Voor het onderstaande heb ik dan ook veel
aan haar boek te danken.
5 8 Men merke op, dat hij slechts over de Latijnse poëzie spreekt, die hij door eigen studie
kende, en de Griekse (waarmee hij niet vertrouwd was) buiten beschouwing laat.
59 S. A. P. J. H. Jansen, Verkenningen in Casteleins C. v. R.,
blz. 661. — In het vervolg van
deze paragraaf verwijs ik naar Mej. Iansen's boek met enkel de aanduiding: Ver-

kenningen.
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Uitgaande van het rijmschema, kan men zeggen dat de normale rederijkersstrofe is opgebouwd uit drie componenten: een beginstuk, een middendeel en
een afsluiting. Het beginstuk vertoont in de meeste gevallen een van de rijmschema's aabaab, abab, of abaab. 60 In het middendeel is de meeste variatie mogelijk, zowel wat het rijm als wat de omvang betreft. De afsluitingó 1 tenslotte
is niet absoluut noodzakelijk, maar als zij voorkomt, signaleert zij het einde
van de strofe door een andere rijmstructuur dan die van het middendeel; bovendien omvat zij nooit meer dan enkele regels, soms slechts één. Ter illustratie laat ik hier drie voorbeelden volgen, elk met een verschillend type „beginstuk". De nummers verwijzen naar hun plaats in de lijst van rijmschema's,
die Mej. Jansen heeft samengesteld en waaraan zij zijn ontleend. 62
nr. 15: aabaab // bcbc/cdcd // dee
nr. 94: abab // bcbbc/cdccd // dede
nr. 111: abaab // bcbc/cdccd // d
Castelein besteedt zowel in de theorie-strofen als in de voorbeeld-gedichten
van zijn Const veel aandacht aan de voorschriften voor de meest gebruikelijke
versvormen: rondelen, baladen en refereinen. De rondelen vormen een genre
op zichzelf, waarop wij hier niet behoeven in te gaan. Wat de baladen betreft,
houde men in het oog dat daarmee baladens wijse geschreven gedichten worden bedoeld, d.w.z. gedichten in strofen „die zich slechts van de refereinstrofe
onderscheiden door het ontbreken van een stock-regel". 63 Mej. Jansen vat —
daarbij steunend op een vroegere studie van A. van Elslander 64 het verschil
tussen baladen en refereinen aldus samen:
De franse ballade had er zo een [nl. een refrein- of stock-regel], en daarnaast bestond er geen genre, waaraan de rederijkers hun refreinvorm
konden ontlenen. De franse ballade-vorm is echter juist geworden tot
het vlaamse refrein, terwijl de rederijkers hun balladen géén stock gaven.
Castelein zegt echter niet met zoveel woorden dat de ballade geen stock

mag hebben. Volgens hem is er ook verschil gelegen in het aantal regels
per strofe: goede balladen kunnen 7, 8 of 9 regels hebben (str. 158): refreinen hebben er meer (tot 20 toe). 65
6o Er zijn nog enkele andere „aanvangs-rijmklank-combinaties", die ik hier echter buiten
beschouwing laat. Zij komen minder vaak voor, en in verband met de Dolinghe zijn
zij voor ons niet van belang. Zie voor de volledige „Verdeling van de [rijm]schema's
naar grondsystemen" : Verkenningen, blz. 279-281.
61 Ik vat de „afsluiting" anders op dan Mej. Iansen ( Verkenningen, blz. 285-286) en beschouw als zodanig alléén wat er op de regelmatige voortgang -- eventueel met
variaties, zie mijn derde voorbeeld — van het middendeel nog met een geheel afwijkende rijmstructuur volgt.
62
Verkenningen, blz. 288-328. — De onderscheiding tussen beginstuk, middendeel en
afsluiting door middel van dubbele strepen (/ /) is een toevoegsel van mij.
63 Zie boven, blz. 257.
64 A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600, Kon. Vlaamse Acad. voor Taalen Letterk., reeks VI, nr. 71 (Ledeberg Gent 1953).
65
Verkenningen, blz. 147-148. Het voorschrift omtrent het aantal regels van een referein
geeft Castelein in zijn 97ste theorie-strofe : „Tot twintich regulen mueghd ghy wel
stellen, // Niet hoogher en mueght ghy met rechten tellen" (Verkenningen, blz. 216,
282). In het algemeen houden de rederijkers zich aan dit maximum; slechts een heel
enkele maal gaat een dichter daarboven uit, en dan met niet meer dan een paar regels.
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Overigens erkent Castelein wel degelijk ook gedichten, die nièt uit strofen
zijn opgebouwd, als legitiem. Tussen zijn voorbeelden van refereinen treffen
wij meermalen een vers aan, dat hij aanduidt als clause of clausule. Zulke
verzen vormen een in zichzelf afgerond dóórlopend geheel; men zou ze op
grond daarvan als éénstrofig kunnen beschouwen. „Ze besluiten vaak de reeks
voorbeelden van een en hetzelfde regelaantal in de C.v.R. (d.w.z. bij de refreinen) en zouden het begin van een refrein kunnen vormen", merkt Mej.
Jansen op.66 Het komt echter ook wel voor, dat een clause méér regels bevat
dan voor een referein-strofe zou zijn toegestaan.
Tenslotte moeten wij nog een ogenblik aandacht besteden aan de Rhetorike
extraordinaire, die Castelein na de „normale" voorbeelden „als min of meer
apartstaand gedeelte van zijn werk" heeft toegevoegd en „waarin hij bijzondere
vormen en speciale onderwerpen voor gedichten een plaatsje geeft". 67 In ons
verband is vooral opmerkelijk, dat tot de hier opgenomen bijzondere vormen
ook het gepaard rijm behoort. Castelein geeft daarvan verschillende voorbeelden, waaronder er drie zijn met niet minder dan resp. 24, 44 en 100
regels. 68 Ik sprak van „opmerkelijk", omdat Coornhert voor zijn Dolinghe
dus het gepaarde rijm van Peletier en Salel had kunnen overnemen, zènder
daarmee de rhetoricale traditie principieel los te laten! Dat hij dit desondanks
niet deed, zou opgevat kunnen worden als een aanwijzing dat hij de betrokken
Franse Homerus-vertalingen niet kende, althans niet op het moment dat hij
zich zijn „eigen vorm" koos. Maar dwingend is deze conclusie niet. Ik ben
veeleer geneigd aan te nemen dat Coornhert zich de mogelijkheid van het gepaarde rijm wel degelijk gerealiseerd heeft, maar er geen gebruik van heeft
willen maken omdat zijn vertaling daardoor tot de rhetorike extraordinaire
zou zijn gaan behoren. Het lijkt mij alleszins aannemelijk, dat hij dit als ervaren rederijker beneden zijn waardigheid achtte en een vorm wilde, die als
rhetorike ordinaire legitiem mocht heten.
Het uitgangspunt, dat hij nodig had, vond hij in de hierboven vermelde
éénstrofige clause. Castelein geeft daarvan een voorbeeld van 27 regels met
het rijmschema: aabaab // bcbc/cdcd/dede/efef/fgfg // g, en kondigt dit aan
als voorbeeld van een Snede oft clause zonder hende, of te wille. 69 Hij acht
het dus geoorloofd, het middendeel van een clause met het aangegeven rijm-

schema („oversleghen” of gekruist rijm) ad libitum („te wille") te laten doorlopen: „zonder hende", d.w.z. zonder dat er aan de lengte een bepaalde limiet
is gesteld.
Van deze mogelijkheid nu heeft Coornhert gebruik gemaakt. Het „ononderbroken gedicht", waarin hij de Odyssee overbrengt, is niets anders dan een
clause zonder hende, of te wille, waarin hij het gekruiste rijm van het middendeel voortzet tot het einde van een Boek, om dan volgens goed rhetoricaal
gebruik dat einde te markeren met een „afsluiting". Het is dus niet juist,
wanneer Weevers opmerkt dat Coornhert „zich een versvorm geschapen"
(cursivering van mij) heeft, waarmee hij zich „in een belangrijk opzicht van de
rederijkers losgemaakt" zou hebben. 70 Zijn versvorm is uit rhetoricaal oogpunt
66

Verkenningen, blz. 285, noot 1.
blz. 16.
blz. 322 (Lijst van rijmschema's nr. 145, sub 3, 4 en 5).
blz. 292 (Lijst van rijmschema's nr. 26).
7 ° Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 101.

S 7 Ibidem,
g 8 Ibidem,
s 9 Ibidem,
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volkomen legitiem en vindt in de Const van Rhetoriken een duidelijk prototype. Dat het „beginstuk" van Coornhert (abaab) anders is dan dat van Castelein (aabaab), doet niet ter zake; beide inzetten behoren tot de meest gebruikelijke systemen voor de aanhef van een rederijkersvers, waaruit de dichter
kiezen kon. 71 Het enige nieuwe bij Coornhert is, dat hij de clause zonder hende
een omvang geeft als vóór hem voor zover ik weet geen rederijker ooit
had gedaan. De kortste van zijn zeventien voltooide „boek-clausen" telt
352 regels (boek vi), de langste 848 (boek iv).
De „afsluiting" van Coornhert's boek-clause komt in drie variaties voor,
afhankelijk van wat daarin nog gezegd moest worden. Het rijm vertoont dus
één van de drie volgende schema's:
/xyxy/yzyz // zzz
abaab // bcbc/cdcd/dede/
(Boek I,II,V,VI, xv)
abaab // bcbc/cdcd/dede/
/xyxy/yzyz // z
(Boek III,viii ix,x,xI,xII,xvI)
abaab // bcbc/cdcd/dede/
/xyxy/yzyz // zz
(Boek Iv, vIi, xIII, XIV xvII)
,

,

Het is ongetwijfeld geen toeval, dat de frequentie van het schema met de tweede afsluiting het grootst is. Deze afsluiting is er namelijk een door middel van
een verlengde steert, 72 zoals Castelein die ook toepaste in zijn clause zonder
hende; Coornhert zal ze als de meest bevredigende vorm voor ogen hebben
gehad. Wanneer hij daarmee echter niet toekwam, loste hij de moeilijkheid
op, door als het ware nog één- of tweemaal zo'n verlengde steert aan zijn
clause toe te voegen.
Hoezeer Coornhert met de „eigen vorm" van zijn Dolinghe in de rederijkers-traditie stond, wordt bovendien nog eens onderstreept door het feit,
dat hij er zijn naam als acrostichon ii verwerkte. De beginletters van de zeventien door hem voltooide boek-clausen in wezen: lange strofen leveren
met elkaar op: DIERIC VOLKAERTS CO. De aanvang van het onaf gebleven 18de
boek voegt daar nog eens een 0 aan toe. Er kan dus geen twijfel aan bestaan,
of de beginletters van de ontbrekende boeken xix t/m xxiv zouden dit moeten
hebben aanvullen met RNHERT.
Met dit alles is verklaard, waarom Coornhert in zijn inleidingsvers het
„ononderbroken gedicht" kon aankondigen als iets dat geen bijzondere betekenis had en geen aanleiding gaf tot kritiek. De vorm, die hij zich gekozen had,
bleef strikt binnen de grenzen van de rhetoricale theorie. Een gemakkelijke
vorm was het overigens niet; immers, in de honderden regels van het middendeel moest elke nieuwe rijmklank niet minder dan driemaal worden herhaald.
Coornhert's Totten goetwillighen Leser stelde ons verder voor de vraag, of
de dichter geprobeerd heeft zich in de Dolinghe naar het voorbeeld van de
klassieken te richten door het „volchen van huer maet en voet", het afzien
71
72

Zie boven, blz. 282.
Verkenningen, blz. 282-283: „De steert of staart, zoals ik hem gewoonlijk noem, is de
halve regel aan het einde van een strofe, die niet meetelt [...]. Een ballade van 8-en
met staart betekent dus niet : 8 regels inclusief de staart, maar 8 regels plus de staart.
De staart moet bovendien rijmen op de regel waar hij op volgt en heeft geen andere
halve regel nodig als correspondent. Niet èlke halve laatste regel is dus een staart.
[...] Is de staart verlengd tot een hele regel, dan wordt hij wèl meegeteld".
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van gezochte bastaardwoorden, en het vermijden van technische kunststukjes
die de volzin forceren en onbegrijpelijk maken. 73 De kwestie van „maet en
voet" laat ik voorlopig even rusten; dat is een probleem op zichzelf en kan
daarom beter afzonderlijk besproken worden. Voor wat de bastaardwoorden
en het „sterck ghedicht, des zins vermoorden" betreft, kan de vraag echter
bevestigend worden beantwoord. Coornhert heeft zonder enige twijfel zijn
best gedaan, in zijn vertaling zoveel mogelijk de directheid en de duidelijkheid
van de klassieke voor hem: de Latijnse? 4 stijl te volgen. In het algemeen
is dat hem ook gelukt. Men behoeft slechts de „Proeve van een dóórlopend
fragment", die hieronder is opgenomen, 75 te vergelijken met die uit de Aeneisvertaling van Van Ghistele? 6 om daarvan overtuigd te raken. Geforceerde
woordbetekenissen ten behoeve van het rijm, en ambivalente vulsels die nauwelijks bedoeld zijn om rationeel begrepen te kunnen worden, komen bij
hem eigenlijk niet voor. Vergeleken bij zijn Antwerpse voorganger, maakt
Coornhert daardoor een veel „moderner" indruk.
Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat daarmee alle rhetoricale eigenaardigheden uit de Dolinghe verdwenen zijn. Weevers heeft zorgvuldig aangetekend,
wat er aan dergelijke eigenaardigheden nog op te merken valt: gevallen van
dubbel rijm; voorkeur voor slepende rijmen die „maken dat twee, soms zelfs
drie syllaben gelijk zijn, waardoor 't rijm rijker wordt"; omschrijvende constructies als „elck was haer schoonheyts verconder" (voor: elck verconde
haer schoonheyt) en „wiens schoonheyt maecte een verblijder haer man"
(voor: wiens schoonheyt haer man verblijde); postpositie van het adiectief;
vulsels ten behoeve van het rijm; behagen in rijmverwantschap („een lange
opeenvolging van dezelfde eindvokaal door assonantie van twee elkaar kruisende rijmen"). 77
Wij mogen dit alles vooral niet beschouwen als een survival of savagery,
d.w.z. een tekort schieten van Coornhert bij zijn pogingen zich los te maken
van een vers-traditie waaraan hij in principe ontgroeid was! Hij wilde zich
helemaal niet losmaken van de rederijkers-traditie! Hij aanvaardde de rhetoricale stijl
waarvan de genoemde „eigenaardigheden" alle deel uitmaken
— evenzeer als het rhetoricale vormprincipe. Wat hij in zijn inleidingsgedicht
afkeurde en in zijn vertaling zocht te vermijden, was niet die stijl als zodanig,
maar betrof slechts de uitwassen daarvan die leidden tot „des zins vermoor-

den”. Als hij zich richt naar het voorbeeld „byden Latijnen", doet hij dit niet
met de bedoeling de rhetoricale stijl te vervangen door de klassieke, maar om
ze te reformeren, d.w.z. te zuiveren van excessen en misbruiken. Dat behoefde
het overnemen van een klassiek stijl-element als b.v. duidelijkheid van zegging
niet uit te sluiten, evenmin als handhaving van de rhetoricale vorm-traditie
overname van het „ononderbroken gedicht" uitsloot. In beide gevallen bleef
echter het principe onaangetast. De rhetoricale elementen, die in de Dolinghe
voorkomen, zijn in het algemeen dan ook essentieel voor het vers van Coornhert. Zij markeren de gereformeerde rhetoricale stijl-traditie, zoals hij die
7 3 Zie boven, blz. 277-278.
? 4 Ik doel met „Latijnse stijl" uiteraard niet op Casparus' letterlijke vertaling van de
Odyssee in het Latijn, maar op het werk van de klassieke auteurs, die Coornhert bij
zijn studie van het Latijn had leren kennen.
75 Zie beneden, blz. 292-294.
7 ' Zie boven, blz. 269-271.
" Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 101-109.
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gehandhaafd wilde zien en zelf toepaste. Al is hij daarbij een enkele maal wel
eens wat minder gelukkig geweest in het h anteren van vulsels, het vinden
van een rijmwoord, of het realiseren van de nagestreefde duidelijkheid zulke
incidentele inzinkingen blijken noch ernstig noch talrijk genoeg om werkelijk
afbreuk te doen aan het verrassend hoge peil dat hij wist te bereiken.
Rest tenslotte nog de vraag, of Coornhert óók getracht heeft „maet en voet"
van de klassieke auteurs te „volchen", zoals hij dat in zijn inleidings-gedicht
aanbeveelt. Wanneer dit zou moeten betekenen, dat hij een metrisch vers op
het oog had, kan die vraag zonder meer ontkennend worden beantwoord.
Coornhert schreef de Dolinghe in vrije rederijkersverzen, waarbij hij
zoals
wij hebben gezien 78
zelfs weigerde zich te conformeren aan de nieuwe mode van het tellen der syllaben. Maar zijn rederijkersvers heeft een eigen ritme,
en nu gaat het erom, of daarin wellicht iets te vinden is dat verband houdt met
„maet en voet" bij de klassieken. Weevers, die in een afzonderlijk hoofdstuk
over Coornhert's rythme79 uitvoerig op deze vraag is ingegaan, meent dat dit
inderdaad het geval is:
Het vers van de „Dolinge van Ulysse" heeft een ander karakter dan alle
mij bekende rederijkersverzen, die van Coornhert zelf niet uitgezonderd.
Het heeft iets van het rythme van de klassieke hexameter in zich opgenomen, op een wijze die wel moeilijk precies te formuleren is, maar die
toch iedere aandachtige lezer moet treffen. 80
Een uitgebreid statistisch-vergelijkend onderzoek versterkt hem in de overtuiging „dat de klassieke hexameter in (Coornhert's) onderbewustzijn als norm
aanwezig moet zijn geweest". 81 Het brengt tevens aan het licht, dat het ritme
van de Dolinghe méér verwantschap vertoont met het ritme van de Homerische dan met dat van de Vergiliaanse hexameter. 82 Op grond van deze bevindingen komt Weevers tot de volgende voorzichtig in de vorm van een
vraag geformuleerde
conclusie:
Dat Coornhert het Homerische vers zo zou benaderd hebben, zonder het
te kennen, is natuurlijk theoretisch mogelijk, maar ik geloof niet aan die
mogelijkheid. Had hij alleen Vergilius' hexameter gekend, dan zou hij
diens meest typische eigenaardigheid 83 ook gevolgd hebben. Waarom
kan Coornhert niet de Griekse hexameters hebben gelezen, en die door
7 8 Zie boven, blz. 277.
7 9 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 58-98.
8 ° Ibidem, blz. 63.
81 Ibidem, blz. 69.
82 Ibidem, blz. 76: „Vergilius z'n eigenaardigheid is, dat spondaeën in de paenultima bijna
nooit voorkomen, en het meest optreden in de antepaenultima, terwijl ze in de eerste
voet minder gevonden worden dan in een der 4 overige aanvangsmaten. Bij Homerus
staat de verhouding veel dichter bij die van Coornhert's vers". — Om voor het nietmetrische vers van Coornhert tot een indeling in voeten te kunnen komen, rekende
Weevers „iedere voet van heffing tot heffing, altijd de voet met de heffing beginnende".
Ter vermijding van misverstand voegde hij daar nog aan toe: „Het aantal voeten
bepaalde ik dus naar de heffingen (niet naar de klemtonen, die soms meer, soms minder

in aantal zijn)" (blz. 73).
a8 Zie de vorige noot.
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middel van de ernaast gedrukte, behoudens fouten volkomen letterlijke
vertaling begrepen hebben? 84
In een noot bij de laatste zin noemt Weevers nog een andere mogelijkheid,
die hij bij nader inzien waarschijnlijker acht:
Als een van Coornhert's vrienden, die wèl Grieks kende, hem passages
voorgelezen heeft, dan kan hij zo het rythme nog beter in zich opgenomen hebben dan dat door 't moeizaam ontcijferen van een onbekende
taal mogelijk was. 85
G. S. Overdiep vindt het resultaat van Weevers' pogingen „den hexameter
in het rhythme van Coornherts vertaling aan te wijzen" niet overtuigend. 88 In
de ritmische overeenkomsten met Homerus ziet hij kennelijk niet meer dan
toeval.
Persoonlijk sta ik meer aan de kant van Weevers dan aan die van Overdiep, al ga ik niet helemaal met de eerste mee. Ik geloof niet, dat de verwijzing
naar „maet en voet" van de klassieken in Coornhert's inleidings-gedicht er
voor niets staat. De moeilijkheid is echter, dat voor ons niet valt uit te maken,
wat „volchen" hier precies betekent. Zeker is alleen, dat er niet op een metrische navolging wordt gedoeld. Als men daarvan uitgaat, wordt Weevers'
hypothese van een ritmische benadering heel aannemelijk. Het bewuste zinnetje
uit het inleidingsgedicht zou dan parafraserend geïnterpreteerd kunnen worden als: „men probere in zijn ritme iets te vangen van het effect dat de klassieken bereikten met hun metrum en hun verdeling van de regel in versvoeten". Daarentegen meen ik, dat Weevers te ver gaat, wanneer hij tot bekendheid van Coornhert met de Homerische hexameter concludeert op grond
de
van het feit, dat de dichter niet „de meest typische eigenaardigheid"
dactylische paenultima
van de Vergiliaanse hexameter volgt. Niet in de
eerste plaats omdat Vergilius niet de enige Latijnse dichter van hexameters
was, die Coornhert gelezen had, maar omdat men bij een ritmische benadering van „maet en voet" van klassieke auteurs niet méér verwachten kan dan
een globale overeenkomst, die te vaag blijft om daaraan vast te stellen wèlke
dichter uit de Oudheid in het bijzonder model heeft gestaan. Ik ben het dus
wèl met Weevers eens ,,dat de klassieke hexameter in (Coornhert's) onderbewustzijn als norm aanwezig moet zijn geweest". Maar anders dan hij meen ik,
dat dit de Latijnse (Vergiliaanse) hexameter was, waarmee deze door zijn
studie vertrouwd was geraakt. Dat diens ritmische benadering van deze hexameter op een bepaald punt meer aan Homerus dan aan Vergilius doet denken,
is een bijzonderheid die in de gegeven situatie m.i. slechts als toevallig en
bijkomstig kan worden beschouwd.

De manier van vertalen
Het is heel wat moeilijker een karakteristiek te geven van Coornhert's manier van vertalen dan van die van Van Ghistele. Bij de laatste liet de kern van
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 78.
Ibidem, blz. 78, noot 1.
8 6 G. S. Overdiep, D. V. Coornhert, in : Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden,
deel ni, blz. 351-387; het citaat op blz. 385. In een noot op deze bladzijde geeft Overdiep een onjuiste interpretatie van „men volch huer maet en voet", mede doordat hij
in plaats van de coniunctief volch een indicatief leest: volcht.
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zocht, vènd hij ze ook. Niet die van Homerus in strikte zin, maar die welke
zijn eigen dichterlijke geest in de gebeurtenissen en situaties van de Odyssee
legde. Zo heel ver uit elkaar lagen die twee in de meeste gevallen trouwens
niet; verbeelding en gevoel hadden bij Coornhert immers altijd de zakelijkbetrouwbare weergave van de oorspronkelijke tekst door Casparus tot uitgangspunt.
Dit alles brengt mij ertoe, Coornhert's werkwijze te karakteriseren als
een vertalend her-ontdekken van poëzie. Wat de Odyssee bij Casparus aan
dichterlijke schoonheid had ingeboet, trachtte hij in de verzen van de Dolinghe
te doen herleven.
Het behoeft geen betoog, dat deze manier van vertalen niet met dezelfde
snelheid kon geschieden als bij die van Van Ghistele mogelijk was. Wij kunnen
ervan overtuigd zijn, dat op Coornhert's scrupuleuse close reading van een
passage uit Casparus een even moeizame periode van „close writing" is gevolgd, voordat die passage was overgebracht in Nederlandse verzen waarmee
de dichter meende genoegen te kunnen nemen.
Maar al die moeite is niet vergeefs geweest. Coornhert is er inderdaad in
geslaagd, de Odyssee in zijn Dolinghe ook poëtisch te doen herleven.
Een gedetailleerde toelichting daarop behoef ik nauwelijks meer te geven,
nu Weevers in zijn proefschrift met veel fijngevoeligheid reeds uitvoerig op
de bijzonderheden van Coornhert's vertaal-trant is ingegaan. 89 Omdat dit
proefschrift echter niet zo heel gemakkelijk in handen te krijgen is, meen ik
er goed aan te doen, zijn voornaamste bevindingen hier kort samen te vatten
en een tweetal van zijn meest sprekende voorbeelden over te nemen. In die
bevindingen vinden wij goeddeels dezelfde eigenaardigheden terug, die ons
ook bij Van Ghistele zijn opgevallen. Maar Coornhert graaft bijna altijd dieper dan deze, en bovendien stelde Homerus hem soms voor moeilijkheden,
die zich bij Vergilius niet of nauwelijks voordoen.
Zo wijst Weevers erop, dat
Homerus' personen soms overleggingen (houden), waarbij ze in bijna
dramatische vorm zich twee mogelijkheden voorhouden en dan een keus
doen. [ ... ] Daar hij de neiging tot casuïstiek mist, splitst Coornhert niet
als Homerus de spreker in twee met elkaar strijdende persoonlijkheden,
maar stelt hem voor als een man die een sterke begeerte bedwingt. 90
Een soortgelijk, maar veel frequenter optredend probleem vormden de
epitheta ornantia. Wat moest een vertaler van Homerus daarmee doen: ze on-

danks de onmogelijkheid van een zinnige vertaling tèch vertalen, of ze weglaten en daarmee een typerend aspect van de Homerische poëzie verwaarlozen?
Coornhert's Franse voorganger Peletier du Mans meende het eerste; in zijn
inleidingsgedicht voor de koning deelde hij over zijn vertaling mee: „J'y ai
voulu les epithetes mettre // En ne voulant d'Homere rien omettre". 91 Coornhert zelf koos voor het laatste en liet in principe de epitheta vervallen. Alleen
wanneer in een bepaalde context „een honderdmaal voorkomend epitheton geIbidem, met name blz. 117-132, maar meer terloops ook wel elders. -- Zie ook: G. S.
Overdiep in Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel ut, blz. 361-362.
9 o Ibidem, blz. 121-122.
91 Oeuvres poétiques de Jacques Peletier du Mans, ed. L. Séché, blz. 9.
89
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zocht, die elke gebeurtenis zo scherp mogelijk in de verbeelding zouden
prenten. 97
In aansluiting daarop verwijst hij naar de beschrijving, die ik als tweede voorbeeld gekozen heb en waarvoor hij terecht een haast verbaasde bewondering
uitspreekt: „Eénmaal bereikte hij daardoor een effect, dat men slechts in de
meest geraffineerde beschrijvende kunst zou verwachten". 98
Het gaat om een passage aan het slot van het derde boek. Op zoek naar
nieuws over zijn vader heeft Telemachus in Pylos koning Nestor bezocht.
Deze kan hem echter niets over het lot van Odysseus meedelen en verwijst
hem naar Menelaus in Sparta, die misschien meer weet. Zijn zoon Pisistratus
zal Telemachus naar diens hof brengen. Na de nodige voorbereidingen voor
hun reis bestijgen de twee jonge mannen de wagen. Pisistratus neemt de teugels
in handen en de reis vangt aan. Homerus beperkt zich ook hier in de beschrijving. Hij deelt slechts mee, dat Pisistratus de paarden aanzweept, dat deze gewillig de vlakte op „vliegen" en Pylos achter zich laten, om dan heel de dag
lang onder hun schuddend juk voort te draven, tot de zon ondergaat en de
duisternis invalt. Maar Coornhert ziet dat alles veel gedetailleerder gebeuren: 99
Hy [= Pysistratus) dreychde de paerden. die zijn als herten gheuloghen
Te veldewaerts in, thooft neerwaerts tot lopen gheneghen.
Sy lieten de stadt, die draeyde achterwaerts wt den ooghen.
Tgareel schuddende hebbense den gantschen dach ghetoghen,
De wegh liep door de wagen, die schuym vanden paerden,
De son ondert aertrijc, en de schadu quam haer vertogen.
(fol.21 v °)
Coornhert beschrijft, alsof hij mèt Pisistratus en Telemachus op de wagen zit.
Met hen ziet hij, hoe Pylos als het ware achter hen wegdraait en zich in de
verte verliest; mèt hen beleeft hij, hoe de weg de indruk maakt eindeloos dóór
de wagen heen te „lopen", het schuim van de paarden vliegt, de zon in het
Westen „ondert aertrijc" weg-„loopt” en dat alles als een continu en simultaan gebeuren, met als uiteindelijk resultaat: „de schadu quam haer vertogen".
Weevers heeft volkomen gelijk, wanneer hij in dit verband spreekt van
een „geniale blik [ ... ] waardoor een snelle rit haast als een filmbeeld voor
ons wordt opgeroepen". In zijn beste ogenblikken is Coornhert inderdaad een
gróót dichter.

Proeve van een dóórlopend fragment

Mijn keuze van het dóórlopend fragment, dat nu volgt, werd door twee overwegingen bepaald. Enerzijds vormt het een in zichzelf afgerond geheel, een
verhaal in het verhaal, zodat het volledig kon worden opgenomen. Anderzijds
geeft het een goede indruk van het gemiddelde peil van de Dolinghe. Het is
er geen hoogtepunt van, maar evenmin een van de zwakkere gedeelten. Als
wij op de details letten, worden wij getroffen door verrassende vondsten,
maar meermalen ook door duidelijke inzinkingen. Het meest opvallend zijn de
levendigheid en de speelsheid, waarmee vooral in het middendeel het
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 131.
Ibidem. — Zie voor de nu volgende passage : Odyssee III, 484-487.
9 9 Ik heb van Weevers' citaat alleen de
zes regels overgenomen, waarom het hier uiteindelijk gaat. — In Dolinge, ed. Weevers, vindt men ze op blz. 65, vs. 498-503.
97

98
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verhaal verteld wordt. Daarnaast moet ook de duidelijkheid worden genoemd,
waarmee Coornhert zich weet uit te drukken. Bij hem is er geen sprake van,
dat het zoals bij Van Ghistele aan de lezer wordt overgelaten een zin te
geven aan ambivalente vulsels en aan woorden met verschoven betekenis. Als
zich in de Dolinghe moeilijkheden voordoen, zijn zij het gevolg van voor ons
verouderde woorden of woordbetekenissen, en soms van een voor ons niet
helemaal doorzichtige situatie in de Homerische maatschappij zoals Coornhert
die heeft geïnterpreteeerd. Hier heb ik dan ook niet geaarzeld een annotatie
toe te voegen, wanneer ik meende dat dit voor een goed begrijpen van de tekst
wenselijk was.
Het fragment is de weergave van Odyssee VIII, 266-367a; in Weevers' heruitgave van de Dolinghe vindt men het op blz. 163-167 (vs.281-385). Aan
het hof van koning Alcinous vergast de zanger Demodocus de aanwezigen,
onder wie zich ook Odysseus bevindt, op een lied over het overspel van Mars
en Venus en hun betrapping door Vulcanus.
De herpslagher stont int midts, en heeft lieflick ghesonghen,
Hoe die wreede Mars, door Venus liefde was bedwonghen,
Als si eerst heymelick in Vulcanus huys by hem paerde.
Diens bed si schenden, dies haer veel leedts op quam gedrongen:
5 Want de sonne sach eerst dat elc naect by ander vergaerde.
Hy was de clappaert, die dat Vulcano verclaerde:
Die haeste hem nae zijn forneys vol truericheden.
Hy dacht hun niet goets, soot noch namaels openbaerde:
Want hy stelde taembeelt en ghinc daer spoedelic smeden
10 Onbrekelijcke banden: om die listich te spreden
Op Mars sinen viant, en die te brenghen in schanden.
Twas haest volmaect, 100 doe ginc hy ter camerwaerts treden
By zijn bedde: daer die twee lieuers in minnen branden.
Dat gorde hy van allen canten met zijn stalen banden,
15 En hechte die aen de baicken vol bedriechlijcke sinnen:
Soo listich dat oock niemant van de Godlijcke verstanden
Daer eenighe netten oft stricken hadde moghen vinnen:
Want het was so subtijl, als tweefsel eender spinnen.
Als hy Martem int bed soo behendich hadde belaecht,
20 Veynsde hy na Lemnum te gaen, dees stadt plach hi te minnen.
D'ontrouwe Mars en heeft zijn tijt niet vertraecht. [lees:,]
Als hy Vulcanum sach reysen, dat hem wel heeft behaecht:
Maer ginc na Vulcanus huys, blint van amoreuse dromen:
En tradt by zijn beminde Venus stout en onuersaecht,
25 Die eersti 01 van haer vader Iupiter was ghecomen.
Sy sat binnens huys, hy heeftse in d'arme ghenomen:
En haer vriendelick cussende badt hy haer opter ste102 [ :
Comt Princesse te bedden, laet ons slapen sonder schromen:
Vulcanus is ghereyst na Lemnum, hy is nv tzee.
30 So sprac hy. Was hem tbyslapen lief, tbehaechde haer me.
Sy ghinghen nae tbed om verpachten wellusts exchijsen. 103
De betekenis net moet afgeleid
100 Twas haest volmaect: het net was spoedig voltooid.
worden uit onbrekelijcke banden in reg. 10.
101 eerst: juist, pas.
102 opter ste: op staande voet. — Men leze: stë (stee); zo ook më en strë in de regels 30
—

en 32.
103 om verpachten wellusts exchijsen: om de revenuen van de wellust te genieten.
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Slapende, beuinc haer Vulcanus net, daer Mars tegens stre
Maer hy mocht hem niet roeren, noch wt den bedde rijsen.
Doe mercten si dattet ontulieden nae ouder wijsen 104
35 Gedaen was: Vulcanus keerde weder door tquaet vermoeden
Eer hy van Lemno quam: zijn list docht hem waert om prijsen:
Twas hem vander sonne geseyt, die tspel voor hem ginc hoeden.
Met bedructen herten sachmen hem thuyswaerts spoeden:
Hy riep voor duere, vergramt door ialoursheyt knaghelijc:
40 Dat al de goden hoorden, tscheen hy bestont te verwoeden.
0 Iupiter, en ghy salighe goden behaghelijck,
Comt siet doch dit lasterlijck feyt, al ist my ondraghelijck.
Siet hoe Venus my hinckaert altijt veracht en onteert.
Den verderfliken Mars mintse, ick betoont nv claghelijck,
45 Dien si om zijn schoonheyt en rassche voeten begheert.
Daer tegens ben ick swack, maer tmeeste is dat my deert
Twee ouders (diet niet behoorden) 105 hebben my gheteelt.
Siet doch hoe onschamel zijnse tot elck ander ghekeert.
Fy bloethont: so stout dat ghy dit op eens anders bedde speelt?
50 Daer leyt die hoere: ach, mijn hert doort aenschouwen noch queelt.
Sy sullen (hoop ic) niet meer int ouerspel verblijen:
Hoe wel d'een d'ander door liefde lijf en siele toedeelt.
Wat gelt het, oft ancxt sal haer voorts d'oncuysheyt doen mijen,
Sy moeten huer inde bedriechlijcke banden lijen
55 Daer in icse soo schantlijck dencke te houwen
Tot datse mijn vader met de morghengaef 106 sal vrijen
Die ick hem gaf: voor die oncuyschste van alle vrouwen:
Als hy my dit schone, maer hoerachtich wijf dede trouwen.
De goden vergaderden daer met groot ghedruys.
60 Neptunus schudder van d'aerde quamt oock aenschouwen
Mercurius met Apollo sach mede dit feyt oncuys
Maer de Goddinnen bleuen al tsamen wt schaemten thuys.
Als de goetgheuende107 goden voor de duere stonden,
Begonsten si al te lachen omt eerlose confuys: 108
65 En saghen Martem vast door Vulcanus liste ghebonden.
Doe spracker een, tot dien hy naest by hem heeft gheuonden,
Sulc werc, sulck loon. de traghe achterhaelt oock de snelle.
Als hier dees lamme Vulcanus Martem vangt in zijn sonden.
Leyt de snelste der Goden door stompvoet niet int gequelle?
70 Hy is lam, maer loos, en listich van opstelle
104 nae ouder wijsen: op de oude manier, zoals vroeger.
" 5 diet niet behoorden: die dat beter niet hadden kunnen doen. — Wat Vulcanus het meest

deert, is dus het feit dat hij geboren is. — In de volgende regel wordt na deze terloopse
klacht met se („zijnse") weer op Mars en Venus gedoeld.
106 morghengaef „gift door den man aan de vrouw op den morgen na den bruidsnacht,
doch meermalen reeds voor het huwelijk bedongen, en die als lijfrente of weduwgoed
vastgezet werd" (J. Verdam). — Coornhert geeft met dit woord het Homerische gc8va
weer: koopprijs voor de bruid in de vorm van geschenken die de bruidegom aan haar
vader geeft. Dat hij Vulcanus de „morghengaef” laat terug-eisen van „mijn vader",
wordt verklaard door het feit dat Zeus zowel diens eigen vader is als die van Venus.
Bij Homerus — en dus bij Casparus — ontbreekt hier een pronomen possessivum.
10' goetgheuende: goede gaven schenkende. — Hier handhaaft Coornhert dus bij uitzondering een epitheton ornans dat voor de levendigheid van de voorstelling geen
betekenis heeft; vgl. boven, blz. 289-290.
1 ° 8 confuys: schandaal.
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feld een top! Alleen bij Vondel is een en ander te vinden, dat zich in dit genre
naast Coornhert's werk kan handhaven en het overtreft, voor zover daaronder
oorspronkelijke epiek voorkomt.
De Dolinghe is echter in onze literatuur niet alleen een bescheiden episch
en dan mogen wij de restrictie „bescheiden" weghoogtepunt, het is 66k
een hoogtepunt van rederijkerspoëzie. Wat Coornhert binnen de grenlaten
zen van de rhetoricale vorm- en stijltraditie aan „reformatie" van het Nederlandse vers heeft weten te bereiken, is niet minder dan fenomenaal. Het is begrijpelijk, dat Knuvelder e rt oe komt in verband daarmee op te merken:
Ja zelfs mag men de vraag stellen of, althans voor de verhalende poëzie,
onze dichtkunst geen fraaier resultaat behaald zou hebben indien men
was voortgegaan in Coornherts vertellende trant, liever dan zich te binden aan de declamatorische metriek van b.v. Joost van den Vondel, die
altijd de inachtneming van een nadrukkelijk maatschema veronderstelt. 111
Het blijft uiteraard een akademische vraag. De geschiedenis gaat nu eenmaal
haar bepaalde gang. Ten aanzien van de Dolinghe wil dit zeggen, dat juist
Coornhert's trouw aan de rederijkerstraditie ertoe heeft geleid dat zijn werk
in de eerste helft van de 17de eeuw opzij geschoven werd. Het breken met de
rederijkerij betekende, althans in poëtisch opzicht, 66k een breken met Coornwerd met het badwater weggehert. Het kind in dit geval de Dolinghe
gooid. 112 Er was nog slechts belangstelling voor een geheel „nieuwe" poëzie,
naar het model van de klassieken en van de Franse Pléiade-dichters met hun
nabloei, en met een gaandeweg strakker wordende metrische alternering.
De betekenis van Knuvelder's vraag ligt voor mij dan ook niet in haar speculatieve inhoud, maar in het indirecte compliment dat zij bevat voor de beste
aspecten van Coornhert's poëzie: de vrije beweeglijkheid van het ritme, de
levendige toon, de directheid en duidelijkheid van zegging. Vanwege dat compliment acht ik het citaat een waardige afsluiting van deze paragraaf.
§ 4.

VAN MANDER'S VERTALING VAN DE „ILIAS"

Als laatste van de drie grote epen uit de Oudheid kreeg ook de Ilias zijn
rederijkers-vertaling. Zij was het werk van Karel van Mander en had met
Coornhert's Dolinghe gemeen, dat zij slechts voor de helft voltooid werd. Bij
Van Mander was dit echter geen gevolg v an gebrek aan tijd, maar van het
feit dat het werk hem was gaan tegenstaan. Onder het slot van het twaalfde
boek tekent hij aan:
Den blinden volgend' int Ilions beleg,
Verdroot my den reys, op den halven weg.
In tegenstelling tot de vertalingen van Van Ghistele en Coornhert is de
Ilias van Van Mander in de 16de eeuw nooit gedrukt. Eerst in 1612, zes jaar
na de dood van de auteur, werd zij in Haarlem gepubliceerd onder de titel:
De eerste 12.Boecken/ // vande // Ilyadas // Beschreven in 't Griecks door
// Homerum Vader ende Prince // alder Poeten. // Wt Griecks in Fran111 G. P. M. Knuvelder, Handboek II 5 blz. 98-99.
"2a Vgl. Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 145.
,
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schen Dicht vertaeld // door Mr. Huges Salel, Abt van sint Cheron. //
Ende nu uyt Francoyschen in Neder = // duydschen Dicht vertaeld. //
door // Karel van Mander // Kloeck Schilder ende Dichter. // vignet //
Gedruckt t'Haerlem, by Adriaen Rooman, // Voor Daniel de Keyzer,
Boeckverkooper woonende // op 't Zand/ in 't vergulden A/B/C. // Anno/
1611.
Het jaar van verschijning klopt niet, zoals blijkt uit de Toe-eygen Brief, waarmee de uitgever Daniël de Keyzer deze publikatie opdraagt aan zijn vriend
I. A. Massa. Die opdracht is namelijk gedateerd: Datum in Haerlem dezen
4.April.1612. Blijkbaar is hier dus hetzelfde gebeurd als wij constateerden
bij de eerste druk van Coornhert's De tweede X11. Boecken Odysseae, die in
1606 verschenen hoewel het titelblad 1605 vermeldt. 113 Ook ditmaal was de
drukker kennelijk begonnen met het zetten van het titelblad en heeft hij verzuimd het jaartal te veranderen, toen het boek eerst in het voorjaar van 1612
gereed bleek te komen.
De late verschijning, in het tweede decennium v an de 17de eeuw, is Van
Mander's Ilias niet ten goede gekomen. Zoals wij hebben gezien, zagen er
na 1610 geen nieuwe uitgaven van Van Ghistele's Twaelf boecken Aeneidos
en Coornhert's Dolinghe van Ulysse meer het licht, omdat er geen belangstelling meer bestond voor rederijkers-poëzie. 114 Van Mander's vertaling was al bij
verschijning een anachronisme. Er is dan ook nooit een herdruk gekomen, al
bleef zij meer dan veertig jaar lang de enige overzetting van de Ilias in het
Nederlands.
De geringe plaats, die Van Mander's Eerste 12.Boecken vande Ilyadas in
onze letterkunde innemen, heeft ertoe geleid dat de literatuur-historici er nauwelijks aandacht aan hebben besteed. Hun belangstelling ging uit naar het
werk dat Van Mander schreef vanaf 1597, toen hij het geheim van de jambe
had ontdekt en in alte rn erende verzen dichtte die een bijdrage hebben gele-

verd tot de ontwikkeling van de „moderne" Renaissancistische poëzie ten
onzent. Zelfs R. Jacobsen heeft in zijn baanbrekende proefschrift over Van
Mander diens Ilias-vertaling slechts vluchtig besproken. Hij acht ze „niet
onverdienstelijk", maar toch „grauw en vaal" in vergelijking met het latere
werk. Als men ze echter stelt naast de Aeneis van Van Ghistele, valt er volgens hem een belangrijke vooruitgang waar te nemen:
De verzen, nu niet meer van willekeurige lengte zijn paarsgewijze gerijmd, de rederijkersstrofen met of zonder machtspreukigen slotregel
zijn verdwenen, zoodat de gang van het gedicht breeder en gelijkmatiger
is geworden. De taal is belangrijk gezuiverd, al zijn bastaardwoorden en
stoplappen nog volstrekt niet zeldzaam, zij zijn minder barbaarsch en
springen er minder uit; de dichter houdt zijn eigen overpeinzingen en
moralisatiën voor zich; kortom de vertaling is tenminste leesbaar geworden. 115
Het is blijkbaar niet bij Jacobsen opgekomen, dat deze „belangrijke vooruitgang" wellicht meer zou moeten worden toegeschreven aan de Franse bron,
113 Zie boven, blz. 274, noot 44.
114
Zie boven, blz. 275.
115 R. Jacobsen, Carel van Mander (1548-1606), dichter en prozaschrijver,
(Rotterdam 1906), blz. 64-65.

296

diss. Leiden

die Van Mander volgde, dan aan diens eigen poëtische inzicht. In ieder geval
heeft hij niet de moeite genomen, bij zijn onderzoek ook de vertaling van Salel
te betrekken, die op het titelblad zo uitdrukkelijk wordt vermeld. Daardoor
verliest zijn evaluatie haar meest noodzakelijke fundament.
van
In de handboeken, die na dit proefschrift verschenen zijn, vinden wij
met kleine variaties de beschouwing van Jacobsen
Kalff tot Knuvelder
steeds weer terug. Alleen Te Winkel voegt daar nog iets aan toe. Volgens
hem zou de Ilias-vertaling geschreven zijn in „vijfvoetige iamben", en na de
dood van de dichter uitgegeven door diens vriend Jacobus van der Schuere. 11°
mirabile dictu bij Te Winkel! onjuist. Van
Beide mededelingen zijn
Mander telde in zijn vertaling wel het aantal syllaben, maar van enige alternering is daarbij nog geen sprake. En er bestaat geen enkele aanwijzing, dat
Jacob van der Schuere iets met de uitgave van 1612 te maken zou hebben gehad.
Voordat wij gaan doen wat Jacobsen naliet, namelijk de Ilias-vertaling van
Salel bij ons onderzoek betrekken, dienen wij eerst nog even stil te staan bij
de uitgave van De eerste 12.Boecken vande Ilyadas in 1612. Waarom verscheen die juist toen? En wat is er bekend omtrent de voorgeschiedenis van
Van Mander's manuscript?
Mededeling van de uitgever
Op beide vragen geeft de uitgever antwoord in een korte mededeling, die
hij in het voorwerk afdrukt onder de titel: „Den Drucker 117/ tot den goedwilligen Lezer". Zij luidt als volgt:
Het en zal u.l. (lieven Lezer) niet verwonderen/ dat deze Rijm-vertalinge
Mandry, van de twaelf eerste Boecken der Ilyadas van Homerus/ nu
ontrent vijf Iaer na des Dichters overlyden eerst aen den dag komen/
wanneer gy weten zult/ datze wel acht Iaer of meer voor zijn afscheyden
by hem al afgeveerdigd waren/ om in druck uyt te laten gaen/ ende dat
den genen/ die hyze in handen gesteld hadde/ om te voorderen datze u.l.
zouden mogen ter hand komen/ de zelve by hem zoo lange heeft verdrukt gehouden liggende/ tot datze na diens af sterven/ nu my ter hand
gekomen zijn/ die ze u.l. kome door den druck in de hand bieden/ verhopende datze u.l. om het lange vertoeven/ niet te onaengenamer wezen
en zullen/ bidde u.l. derhalven/ goetwillig ten goeden te willen nemen/
het gene dat uyt goeden wille u.l. tot goed vermaeck voorgesteld ende
behandigd word.
Vale.

(blz.3)
Wie de ontrouwe rentmeester is geweest, aan wie Van Mander zijn vertaling
ter publikatie had toevertrouwd, weten wij niet. Evenmin waarom deze niet
aan Van Mander's verzoek heeft voldaan en tot zijn dood toe diens manuscript in portefeuille heeft gehouden. Vreemd is ook, dat de auteur in de „acht
Iaer of meer" die hij na de overdracht van het manuscript nog heeft geleefd,
116 J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde', deel in (Haarlem
1923), blz. 63.
117 Wij moeten Drucker hier ongetwijfeld opvatten als uitgever, al wordt op het titelblad
tussen beiden onderscheid gemaakt. Adriaen Rooman voerde slechts een order van
Daniël de Keyzer uit; er was voor hem geen enkele aanleiding zich tot de lezers van
het boek te richten.
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blijkbaar berust heeft in het uitblijven van een uitgave. Heeft de bewuste tusdie dan géén ontrouwe rentmeester zou zijn geweest, zoals De
senpersoon
Keyzer hem voorstelt
er Van Mander misschien van overtuigd, dat de
qualiteit van de vertaling afbreuk zou kunnen doen aan het literaire prestige
dat deze inmiddels verworven had? En verloor de dichter daarmee alle belangstelling in zijn manuscript, zodat hij het zelfs niet terugvroeg?
Wellicht hangt het antwoord daarop samen met een andere vraag, waarvoor de mededeling van De Keyzer ons stelt. Hoe kwam Van Mander ertoe,
acht jaar of meer vóór zijn dood te gaan denken aan de uitgave van een werk,
dat zich ongetwijfeld reeds geruime tijd onder zijn papieren bevond zonder
dat hij er iets mee had gedaan? Jacobsen meent, dat de nadruk moet vallen
op „of meer", en dat wij dienen te denken aan de tijd vóórdat Van Mander
de jambe onder de knie kreeg en er in 1597 mee debuteerde in zijn vertaling
van de Bucolica en de Georgica. 118 Ik ben daar helemaal niet zo zeker van.
„Acht Iaer" vóór de dood van de dichter brengt ons in 1598. Dat is het jaar,
waarin bij Bruyn Harmensz. Schinckel in Delft de derde uitgave van Deerste
twaelf boecken van Coornhert's Dolinghe verscheen. Het lijkt mij alleszins
aannemelijk, dat Van Mander getroffen is geweest door het feit van deze herdruk, slechts vijf jaar na die van 1593. Blijkbaar was er belangstelling voor dit
werk, al bevatte het slechts de eerste helft van de Odyssee en was het geschreven in niet-jambische rederijkersverzen. Maar waarom zou er dan niet eveneens belangstelling wezen voor zijn Ilias, die er op beide punten mee vergelijkbaar was? Hij zou zijn manuscript aan een vriend ter hand gesteld kunnen hebben om de publikatie-mogelijkheden eens voor hem na te gaan overigens
zonder bijzondere interesse voor de uitslag, zodat hij gemakkelijk berustte in
het uitblijven van een positief resultaat en misschien zelfs zijn hele Ilias weer
vergat. Hij had in die jaren immers belangrijker werk aan het hoofd: Het
Schilder-Boeck, dat in 1604 eindelijk gereed kwam.

De Franse bron
Het titelblad van de uitgave-1612 noemt de Franse vertaling van Mr. Huges
Salel als Van Mander's rechtstreekse bron. Wat is er omtrent deze vertaling
bekend?
Hugues Salel (1504-1553) was een dichter uit de school van Marot. Hij
wist zich de gunst te verwerven van koning Frans I (regerend van 1515-1547)
en werd diens „valet de chambre", later zelfs „maitre d'hôtel". In 1540 schonk
de koning hem, uit erkentelijkheid voor de vertaling van een aantal boeken
uit de Ilias, als beneficie de abdij van Saint-Chéron in het bisdom Chartres.

Dat gaf hem het recht op de titel en de revenuen van de abt, terwijl diens
geestelijke verplichtingen als kloosterleider in zijn naam door een ander werden waargenomen.
In 1545 verschenen van hem te Parijs Les Dix premiers Livres de l'Iliade
d'Homère, prince des poètes. Het is de oudst bekende, maar niet de eerste
editie van zijn vertaling. Omstreeks 1542 had een boekverkoper uit Lyon al een
uitgave van de eerste boeken verzorgd, op grond van een gebrekkig afschrift,
misschien een klad van de boeken die Salel twee jaar tevoren aan de koning
had aangeboden; of dat er toen al tien waren, is niet bekend. Salel beklaagde
zich bij zijn beschermer over deze illegale editie, waarop deze hem op 8 januari
118

R. Jacobsen, Carel van Mander, blz. 64.
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1544 privilegie verleende voor de uitgave van zijn werk; op grond daarvan
verschenen in 1545 de Dix premiers Livres. De dood van de koning in 1547
ontnam Salel echter de stimulans tot voortzetting van zijn vertaling. Eerst in
1554 zagen posthuum Les Unzième et Douzième livres de l'Iliade d'Homère
[ ... ] avec le commencement du Treziesme het licht. Een jaar later verscheen
een herdruk van de Dix premiers Livres, vermeerderd met het elfde boek
(1555). Waarom in deze vermeerderde herdruk niet 66k het twaalfde en het
begin van het dertiende boek werden opgenomen, is niet duidelijk. Voor wie
de uitgave van 1554 niet kende, kon dit gemakkelijk tot het misverstand leiden
dat hier alles was afgedrukt wat er bij Salel's dood van zijn vertaling klaar was.
Wellicht mede om aan dit bezwaar tegemoet te komen, gaf Salel's vriend
Olivier de Magny in 1570 een complete editie van diens vertaling uit, boek i
tot en met het begin van boek
Salel heeft de vertaling van de Ilias dus niet voltooid. Zijn werk werd
echter voortgezet en ten einde gebracht door Amadis Jamyn ( ± 1530- ± 1585):
dichter uit de school van Ronsard tot wiens vriendenkring hij behoorde, en
„secrétaire de la chambre du Roy" (Karel ix). Jamyn was een van de slachtoffers van het misverstand, dat de Salel-editie van 1555 kon wekken: hij ging
ervan uit dat zijn voorganger slechts elf boeken vertaald had, en begon dus
zijn voortzetting met boek xii. In 1574 was hij zo ver, dat hij de boeken xii tot
en met xvi kon uitgeven als La Continuation de l'Iliade d'Homère. Ondanks
het feit, dat hij na de complete editie van De Magny in 1570 wel beter geweten
zal hebben, bleef hij dus vasthouden aan de fictie dat Salel niet verder was
gekomen dan boek xi.
In 1580 had Jamyn ook de laatste acht boeken van de Ilias vertaald, en
bovendien de eerste twee van de Odyssee. Hij gaf toen de éérste volledige
Franse vertaling van de Ilias uit: Les XXIIII. Livres de l'Iliade d'Homere, de
eerste elf naar de vertaling van Salel en de dertien volgende naar die van
hemzelf, met de mededeling dat alle 24 boeken door hem waren herzien en
verbeterd; bovendien voegde hij Odyssee I en II toe. De uitgave was blijkbaar
een succes, want reeds in 1584 verscheen er een nieuwe druk, nu echter met
drie boeken van de Odyssee.
De gecompliceerde ontstaansgeschiedenis van de Franse Ilias-vertaling stelt
ons onontkoombaar voor de vraag: welke van de genoemde uitgaven is nu
zoals het titelblad sugVan Mander's eigenlijke bron geweest? Als deze
uitsluitend naar Salel zou hebben vertaald, komt daarvoor prakgereert
tisch alleen de door Olivier de Magny verzorgde editie van 1570 in aanmerking. Het bezwaar tegen deze veronderstelling is echter, dat Van Mander kennelijk de bedoeling had een volledige vertaling van de Ilias te geven; uit zijn
resignerende slotrijm onder het twaalfde boek 119 valt niet anders af te leiden
dan dat hij van zijn oorspronkelijk plan afzag. Maar als hij aanvankelijk de
Ilias vollèdig heeft willen vertalen, moeten wij wel aannemen dat hij een vollèdige Franse tekst daarvan tot zijn beschikking had. En dat kan alleen maar
die van Jamyn uit 1580 of 1584 zijn geweest!
Deze theoretische conclusie wordt door de feiten bevestigd. Zoals ik straks
hoop aan te tonen, kan er geen twijfel aan bestaan of Van Mander heeft zijn
twaalfde boek naar Jamyn vertaald, waaruit volgt dat hij de gecombineerde
119

Zie boven, blz. 295.
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editie Salel-Jamyn van 1580 of 1584 vóór zich gehad moet hebben. Welke van
deze twee uitgaven het precies is geweest, zou door een nauwkeurige vergelijking misschien te achterhalen zijn, maar doet er in het verband van deze studie
(die slechts een overzicht wil geven) weinig toe. Wij mogen trouwens veronderstellen dat de beide edities, afgezien van de toevoeging van Odyssee iii,
niet of nauwelijks van elkaar verschillen. In het onderstaande ben ik steeds
uitgegaan van de editie-1584, waarvan het titelblad luidt:
Les xxiiii. // Livres de // l'Iliade d'Ho- // mere, Prince // des Poëtes
Grecs. // Traduicts du Grec en vers Francois. // Les xi.Premiers par //
M.Hvgves Salel Abbé // de Sainct Cheron. // Et // Les xiu.Derniers Par
// Amadis Iamyn, Secretaire de la // chambre du Roy: tous les xxim.re// ueuz & corrigez par ledit // Am.Iamyn. // Avec // les trois premiers
Liures de 1'Odyssee // d'Homere Traduicts par ledit Iamyn. // Plus vne
table bien ample sur l'Jliade d'Homere. // A Paris, // Pour la vefue Lucas
Breyer, au second pi- // lier de la grand' salle du Palais. // M.D.LXXXIIII.
// Auec Priuilege du Roy.
Wij kunnen dus reeds twee punten vaststellen:
a. Het titelblad van De eerste 12.Boecken vande Ilyadas is onnauwkeurig
in de vermelding van Salel als enige Franse dichter die Van Mander gevolgd
heeft.
b. Ook voor de eerste elf boeken ging Van Mander niet uit van de tekst,
zoals Salel die geschreven had, maar zoals deze door Jamyn was herzien en verbeterd. Of deze revisie al dan niet ingrijpend is geweest, doet in ons verband
niet ter zake; Van Mander was er nu eenmaal op aangewezen. Wèl is het voor
diens eigen vormgeving van betekenis geweest, dat Jamyn niet zo ver is gegaan
de „vers communs" (versregels van 10-11 syllaben) v an Salel om te zetten in
„vers héroïques" (alexandrijnen), zoals hij die zelf gebruikte.
Hypothese voor de ontstaansgeschiedenis

Het is uiterst onwaarschijnlijk, dat Van Mander met het vertalen van de
Ilias begonnen is, voordat hij zich in 1583 te Haarlem gevestigd had. Ook

als wij aannemen, dat hij in of kort na 1580 een exemplaar van de eerste
editie Salel-Jamyn in handen gekregen had, wordt die onwaarschijnlijkheid
nauwelijks minder. De onrustige jaren, die hij na zijn terugkeer uit Rome en
zijn huwelijk nog in Vlaanderen doorbracht, waren door oorlogsdreiging, vervolgings-gevaar en pestilentie te weinig bevorderlijk voor het ter hand nemen
van een werk van dergelijke omvang. Maar ook na zijn vestiging in Haarlem
zal Van Mander daartoe wel niet onmiddellijk zijn overgegaan. Hij moest er
zich immers eerst een bestaan verwerven, vrienden maken, de innerlijke rust
vinden die onontbeerlijk is voor de inspannende arbeid aan een vertaling. In
die eerste Haarlemse jaren leerde hij ook Coornhert kennen. En het is, dunkt
mij, verantwoord een verband te veronderstellen tussen diens Dolinghe en Van
Mander's vertaling van de Ilias. Van Mander zal ongetwijfeld met zijn oudere
collega gesproken hebben over diens onvoltooid gebleven overzetting van de
Odyssee
die de auteur misschien nog altijd hoopte eens te zullen kunnen
voltooien. Al dan niet op aansporen van zijn voorganger zal toen bij Van
Mander het plan zijn opgekomen, voor de Ilias te doen wat deze voor de
Odyssee had gedaan. Op één punt zou hij het daarbij veel gemakkelijker
hebben dan Coornhert. Hij hoefde niet in de proza-vertaling van Casparus
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naar de poëzie van Homerus te gaan zoeken, maar kon uitgaan van de weergave-in-verzen door Salet en Jamyn.
In deze gedachtengang stel ik mij voor, dat Van Mander tegen het einde
van 1585 of in het begin van 1586 aan het werk is gegaan. Als dit juist is, kan
de tweede editie van Salel-Jamyn uit 1584 even goed zijn bron geweest zijn als
de eerste van 1580.
Aanvankelijk zal het vertalen vlot zijn verlopen. Van Mander had toen nog
slechts te maken met het werk van Salel, dat ondanks de herziening door
Jamyn duidelijk een eigen karakter vertoont. De XI.Premiers Livres kenmerken
zich door de moeiteloze gang van de „vers communs" en de gemakkelijke
verstaanbaarheid van het woordgebruik. Bij Salel lijkt het, of het gedicht zichzelf schrijft. Ook hij heeft uiteraard meermalen ter wille van het rijm vulsels
nodig. Maar bij hem krijgen zij bijna altijd een zin-volheid die ze tot het peil
van een amplificatio verheft. Ook buiten de vulsels houdt Salel trouwens van
amplificeren, vooral wanneer dit hem de gelegenheid biedt de emotionaliteit
van het verhaal te accentueren. Een goed voorbeeld daarvan vinden wij in de
klacht van Chryses, die verderop in deze paragraaf wordt geciteerd. 120 Het
gevolg van dit alles is, dat de stoere en statige kracht van de Homerische
verzen bij hem is vervangen door een ietwat gemoedelijke, bijna monotone,
zoetvloeiendheid die de lezer in haar ban brengt en vasthoudt. Het is niet
moeilijk ons voor te stellen, dat ook Van Mander de bekoring daarvan heeft
ondergaan en mede daardoor zonder veel moeilijkheden tot het einde van
boek xi is gekomen.
Toen kreeg hij echter te maken met het werk van Jamyn. Diens vertaling
onderscheidt zich van die van Salel niet alleen door het gebruik van alexandrijnen (die een statiger gang aan het vers geven dan de „vers communs"),
maar vooral door een geheel andere dichterlijke geaardheid. Jamyn mist de
„vanzelfsprekendheid", waarmee zijn voorganger verzen schreef. Bij hem
worden wij er telkens aan herinnerd dat hij een moeizaam gevecht met de
Muze voert, waarin hij niet altijd aan de winnende hand is. Zijn stijl is in het
algemeen heel wat minder duidelijk dan die van Salel; soms moet men eigenlijk zelfs naar het Grieks teruggrijpen om precies te verstaan wat hij zeggen
wil. Ambivalente formuleringen komen meer dan eens voor; zijn amplificaties
zijn niet altijd even gelukkig. Ook van Jamyn's vertaal-trant vindt men verderop in deze paragraaf een voorbeeld. 121
Het ligt voor de hand, dat de vaak weinig doorzichtige vertaling van
Jamyn Van Mander herhaaldelijk voor problemen heeft geplaatst. Hoe moest
hij in het Nederlands weergeven wat hij in het Frans niet of maar half begreep? Van bladzij tot bladzij kreeg hij te doen met moeilijkheden, die opgelost of omzeild moesten worden, zonder dat het resultaat van al die inspanning tot eenzelfde duidelijkheid leidde als hij bij het vertalen van Salel had
kunnen bereiken.
Van Mander zette door tot het einde van het twaalfde boek. Maar toen
had hij er genoeg van en besloot hij niet verder te gaan. Misschien heeft tot
dit besluit bijgedragen, dat het begin van Jamyn's dertiende boek gekenmerkt
wordt door een opeenstapeling van de gesignaleerde ondoorzichtigheden. In
ieder geval: Van Mander gaf het op. Onder de laatste regels van zijn twaalfde
1" Zie beneden, blz. 304-305. Emotionele uitbreidingen in reg. 39-45 en 52-54.
121 Zie beneden, blz. 308.
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boek schreef hij mistroostig het epigram, waarin hij dat ronduit erkent. Uiteraard valt niet te bewijzen dat hij zijn vertaling voortgezet zou hebben, als hij
verder had kunnen werken naar Salel in plaats van naar Jamyn. Maar ik twijfel daaraan toch eigenlijk niet.
Voor zover wij weten, heeft Van Mander geen pogingen gedaan zijn Eerste
12.Boecken vande Ilyadas omstreeks deze tijd
1590 of betrekkelijk kort
daarna?
uitgegeven te krijgen. Hij zal ervan uitgegaan zijn, dat een dergelijke uitgave geen zin had, als hij toch niet van plan was de rest te doen volgen (zoals Coornhert in 1561). De gedachte aan publikatie schijnt voor het
eerst bij hem te zijn opgekomen, toen hij zag hoeveel succes de eerste twaalf
boeken van de Odyssee hadden, al kon men na Coornhert's dood niet meer
rekenen op voltooiing van de Dolinghe. 122
De „eigen vorm"
Het „eigene" in de vormgeving van Van Mander's vertaling is geheel secundair. Hij bracht slechts de „eigen vorm" van Salel zo getrouw mogelijk in het
Nederlands over.
Salel schreef in „vers communs", en Van Mander volgt hem daarin
althans voor zover dit mogelijk was vóórdat hij het geheim van de jambe ontdekt had. Ook hij telt zijn syllaben en tracht de tien of elf per regel niet te
overschrijden. Hoewel dit hem vrij goed lukt, wijkt hij daarbij desondanks op
een belangrijk punt ver van zijn voorbeeld af. Bij Salel tellen de regels met
mannelijk rijm altijd tien en die met vrouwelijk rijm altijd elf syllaben. Bij
Van Mander is daarvan geen sprake. Regels van tien syllaben zijn bij hem
uiterst schaars; praktisch schrijft hij altijd verzen van elf syllaben, onafhankelijk van het al dan niet slepende van het rijm. In de straks volgende passage
van het afscheid tussen Hektor en Andromache, 123 die 184 regels telt, vindt
men er slechts 9 van tien syllaben tegenover 162 van elf! Daarnaast treft
men dan nog 12 regels van twaalf syllaben aan, en één (reg. 83) van de rt ien.
Onregelmatigheden dus; maar het is zeer de vraag of wij die op rekening van
Van Mander mogen stellen. De kans lijkt mij groot, dat veeleer de zetter
van de editie-1612 ze door onnauwkeurig lezen in de tekst heeft gebracht. De
bewuste regels laten zich zo gemakkelijk tot 11 syllaben terugbrengen, dat
wij gerechtigd zijn aan te nemen dat zij er in Van Mander's manuscript ook
niet meer hadden. Zo zal de regel van 13 syllaben
[zij] „Oeffenen alle
machten en neerstigheyd eenpaer"
bij hem wel geweest zijn: „Oeffnen alle
macht en neerstigheyd eenpaer". Op soortgelijke wijze kan men vrijwel alle
onregelmatigheden zonder moeite elimineren. 124 Slechts een heel enkele maal
in het geciteerde fragment b.v. in reg. 41 blijkt dit niet mogelijk. Waarschijnlijk hebben wij in zulke gevallen met een „oorspronkelijke onregelmatigheid" te doen, afkomstig van Van Mander zelf; deze zal zich in de meer dan
tienduizend versregels van zijn vertaling allicht wel eens vergist hebben.
Maar die vergissingen waren ongetwijfeld veel minder talrijk dan de druk van
1612 ons zou doen veronderstellen.
Salel heeft géén regelmatige afwisseling van mannelijke en vrouwelijke
12 2 Zie boven, blz. 298.
12 3 Zie beneden, blz. 311-315.
124 Ik ga er daarbij van uit, dat Van Mander — evenals Salel — elisie toepaste, waar dit
zo uitkwam.

302

rijmparen. Soms lijkt het hele stukken lang of dit wèl het geval is, maar dan
volgen er ineens een aantal regels die het tegendeel bewijzen. De alternering
in het rijm is in ver-gevorderde staat van opkomst, maar nog niet helemaal
volgroeid, nog niet tot een tweede natuur geworden. Precies hetzelfde vinden
wij bij Van Mander terug, overigens zonder enige correspondentie tussen de
regels waar hij mannelijk of vrouwelijk rijm hanteert, en die waar Salel dit
deed.
Nog in een derde opzicht sluit Van Mander zo nauw mogelijk bij zijn voorbeeld aan. Hij heeft kennelijk geprobeerd van regel tot regel te vertalen, en
zodoende het aantal regels van Salel niet te overschrijden. Helemaal is dit
hem niet gelukt, maar wel kan men zeggen dat er van uitdijen niet of nauwelijks sprake is. Eénmaal- (in boek II) is hij erin geslaagd zijn doel te bereiken,
tweemaal (in boek iv en vi) blijft hij zelfs enkele regels beneden het aantal
van de Franse tekst. In de overige acht boeken heeft hij er meer nodig dan
Salel, maar excessief is het verschil nooit; slechts tweemaal (in boek In en vu)
ligt het boven de 50 regels.
Als Van Mander in boek xii naar Jamyn gaat vertalen, is dit voor hem geen
reden nu ook diens „vorm" over te nemen, met alexandrijnen en met regelmatige afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm. Hij gaat gewoon door
zoals hij begonnen is, en brengt de verzen van Jamyn over in zijn Nederlandse
versie van de vormgeving bij Salel. Een gevolg daarvan is, dat hij in dit boek
het principe van een ongeveer gelijk aantal versregels als zijn voorbeeld had,
waarin méér staat
niet kan handhaven. Door de alexandrijnen van Jamyn
alsmede door de grotere vertaalmoeilijkheden
dan in „vers communs"
die vaak door een benaderende omschrijving
waarvoor Jamyn hem stelde
moesten worden opgelost , heeft Van Mander in dit kortste van de door hem
vertaalde boeken niet minder dan 156 regels méér nodig dan zijn voorbeeld.
Als „eigen vorm" van Van Mander in meer strikte zin kan het vrijmoedige
gebruik worden beschouwd, dat hij van het enjambement maakt. Noch Salel
noch Jamyn zijn hem daarin voorgegaan. Prosodische waarde kan er overigens
niet aan worden toegekend; de enjambementen zijn slechts een gevolg van het
feit dat zij de mogelijkheid bieden tot een rijm. Wanneer er een enkele maal
een poëtisch effect mee wordt bereikt, is dit meer geluk dan wijsheid: meer
toeval dan versvaardigheid.

De manier van vertalen
Ook in zijn manier van vertalen houdt Van Mander zich zo dicht mogelijk aan de Franse tekst. In principe veroorlooft hij zich géén weglatingen,
géén uitbreidingen, géén afwijkingen. Waar hij niet precies weergeeft wat er
in zijn voorbeeld staat, kan dit vrijwel steeds verklaard worden uit een nietgoed-begrijpen van de Franse tekst, of uit een minder gelukkige formulering
van wat hij eigenlijk zeggen wilde. Ik meen dan ook, dat wij zijn manier van
vertalen het best kunnen karakteriseren als: fantasieloos in het Nederlands
overbrengen van de feitelijkheden uit de Franse tekst.
Ter adstructie en illustratie van het bovenstaande laat ik twee voorbeelden
van vertaling volgen: één naar Salel en één naar Jamyn. In beide gevallen
geef ik eerst de Franse verzen en vervolgens de weergave daarvan door Van
Mander, om dan enkele opmerkingen te maken naar aanleiding van de vergelijking tussen beide citaten.
verreweg Van Mander's belangrijkste bron
Voor de vertaling naar Salel
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kies ik een wat langer fragment: het argument en de eerste 56 regels van

boek I, overeenkomend met Ilias i, 1-25. 125

Argvment dv premier livre de l'Iliade
d'Homere, prince des Poetes.
L'Avctevr inuoque la Muse, puis conte la venue de Chrysés Prestre
d'Apollon au camp des Grecs, ou it vient redemander à Agamemnon sa
fille Chryseis: lequel Chrysés ayant esté reietté du Roy, fait vne priere a
Apollon pour en prendre la vengeance, dont s'ensuit la peste. Achille là
dessus assemble le conseil des Grecs, & promet à Calchas, excellent
Deuineur & Augur, de le garantir contre qui que ce soit, à fin qu'asseurément it die qui pouuoit estre cause de la pestilence en leur camp. De ceci
vient l'altercation entre Agamemnon & Achille. Et Briseis mesmes fut
ostee à Achille, dont il entra en courroux iusqu' à vouloir frappen le Roy,
n'eust esté Pallas qui 1'en empescha. Thetis à la priere de son fils Achille
monte au ciel, & prie Iupiter que durant le courroux de son fils, it rende
tousiours les Troyens les plus forts, àfin que les Grecs cognoissent quelle
nuisance leur vient de l'absence d'vn tel Prince. Iuno ayant entendu la
promesse de Iupiter à Thetis, s'en courrouce, iusques à tant que Vulcan
luy presentant à boire, l'appaise.
(fol. 1 r°-v°)
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Ie te suply Deesse Gracieuse
Vouloir chanter l'Ire pernicieuse,
Dont Achilles fut tellement espris,
Que par icelle vn grand nombre d'espris
Des princes Grecs par dangereux encombres
Fit lors descente aux infernales ombres:
Et leurs beaux corps, priuez de sepulture,
Furent aux chiens & aux oyseaux pasture.
Certainement c'estoit la volonté
De Iupiter grandement irrité:
Dés qu'il cogneut Agamemnon contendre
Contre Achilles, & sur luy entreprendre:
Enseigne moy qui fut celuy des Dieux
Qui leur causa debat tant odieux.
Ce fut Phoebus, le clair fils de Latone
Et du grand Dieu qui graisle, esclaire, & tone,
Lequel estant griefuement courroucé
D'Agamemnon, qui auoit repoussé
Chryses son Prestre, vsant de violence. [lees:,]
Soudain transmit mortelle pestilence
En l'ost des Grecs: dont grand malheur suruint.
Or en ce temps Chryses le Prestre vint
Droict aux vaisseaux, qui au port de Sigee
Estoient ancrez, deuant Troye assiegee:
Orné du Sceptre, & verdoiant' couronne
Dont Apollo son beau Chef enuironne,
Portant aussi dons de riche facon,
Pour r'achepter sa fille par rangon
Qui lors estoit des Gregeois prisonniere:

125 Salel heeft dus 56 regels nodig voor wat Homerus in 25 vertelt. Voor een belangrijk
deel is dit een gevolg van de amplificatio in reg. 39-45 en 52-56 (met o.m. de mooie
vondst van het zinvolle vulsel „croulant sa fiere teste" in reg. 56).
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Si leur
leur adresse
adresse humblement
humblement sa priere,
Si
Et mesmement
mesmement au
au grand
grand Agamemnon,
Et
Menelaus, &
& autres
autres Rois
de nom,
nom,
Rois de
Menelaus,
Disant ainsi:
ainsi: 00 Princes
Disant
Princes honorez,
Les Dieux
Dieux hautains
hautains en terre
terre reuerez
reuerez
Les
Vous facent
facent grace,
grace, auec
auec felicité
Vous
De meUre
mettre àà sac de Priam
De
Priam la Cité,
Et puis
puis chargez
chargez de Troyenne richesse,
Et
Hors de danger aller
aller reuoir
reuoir la Grece:
Hors
Si onc
one pitié
pitié en voz coeurs
Si
coeurs trouua
trouua lieu,
Si bon
bon vouloir
vouloir de reuerer
reuerer Ie
le Dieu
Dieu
Si
Lequel ie sers, & sisi faible
faible vieillesse
vieillesse
Lequel
Peut esmouuoir vne franche Noblesse:
Peut
Ie vous suppli
suppli que ma triste
triste souffrance
souffrance
Ie
Gaigne enuers
enuers vous que i'aie deliurance
Gaigne
fille bien aimee:
aimee:
De Chryseis,
Chryseis, ma fille
Prenans en
en gré
gré (0
(0 princes
princes de
de l'armee)
l'armee)
Prenans
Pour sa rancon,
Pour
rançon, les
i'apporte.
les beaux dons que i'apporte.
receue de sorte,
Son oraison fut receue
Que tous les Grecs
Que
Grecs dirent communément.
Qu'on Ie
le deuoit traiter
Qu'on
traiter reueremment,
reueremment,
La fi1le
fille rendre & les dons accepter.
Agamemnon seul voulut
voulut contester:
contester:
Le coeur duquel brusloit de l'ardent'
l'ardent' flame,
Du feu d'amour pour la gentille dame.
dame.
Et non content d'ouir
d'ouir telle
telle requeste,
requeste,
teste:..
....
Dit à Chryses, croulant sa fiere
fiere teste:

(fol.2 rO-vO)
r° v°)
-

Alvorens
Mander's weergave
perikoop te laten volgen,
volgen, moet
moet
Alvorens Van Mander's
weergave van
van deze
deze perikoop
ik eerst attenderen
attenderen op
moeilijkheid, die de
de interpunctie
interpunctie in de
de uitgave
uitgave van
van
op de moeilijkheid,
1612 oplevert. Die
Die interpunctie
interpunctie isis zowel
zowelslordig
slordigals
alsonsystematisch.
onsystematisch.Enerzijds
Enerzijds
worden er soms
soms „gewone"
"gewone" leestekens
leestekens gebruikt;
gebruikt; anderzijds
anderzijds worden
worden de
derustpunrustpunworden
(J), die
die de
de waarde
waarde van
van een
eenpunt,
punt, vraagvraagten aangegeven door een schuine streep (/),
teken, komma-punt
komma-punt of
of komma
komma kan
kan hebben.
hebben. Tegelijkertijd
Tegelijkertijd wordt
wordt deze
dezeschuine
schuine
teken,
prosodisch gebruikt,
gebruikt, met name
name ter
ter aanduiding
aanduiding van
van het
het
streep echter vaak ook prosodisch
streep
einde van de
de versregel;
versregel; hij
hij is dan
dan géén
géén leesteken.
leesteken. In
In het
hetalgemeen
algemeenheb
hebikikdit
dit
einde
alles onveranderd
onveranderd gelaten.
de gevallen
gevallen waar
waar het
het een
eengoed
goedverstaan
verstaan
alles
gelaten. Alleen
Alleen in
in de
de tekst
tekst naar
naar mijn
mijn mening
mening bemoeilijkt
bemoeilijkt en
entot
totmisverstand
misverstandaanleiding
aanleiding zou
zou
van de
kunnen geven,
heb ik
ik mij
mij een
een kleine
kleinehandreiking
handreiking aan
aan de
delezer
lezerveroorloofd.
veroorloofd.
kunnen
geven, heb
schuine streep,
streep, die vooral
vooral nièt
nièt als
als leesteken
leesteken moet
moetworden
worden opgevat,
opgevat, heb
hebikik
Een schuine
dan tussen
tussen ronde
ronde haken geplaatst.
geplaatst. Omgekeerd
Omgekeerd heb
een enkele
enkelemaal
maaltussen
tussen
heb ik een
vierkante
vierkante haken
haken een
een leesteken
leesteken toegevoegd,
toegevoegd, wanneer
wanneer het
hetontbreken
ontbrekendaarvan
daarvan
126
kennelijk een
een onnauwkeurigheid
onnauwkeurigheid is.
is.126
Na
deze
aantekening
thans
de
vertalingvan
vanVan
VanMander:
Mander:
Na deze aantekening thans de vertaling
T'Inhoud.
T'Inhoud.
Chryses
Chryses Priester
Priester van
van Apollo
Apollo komt in
in der
der Griecken
Griecken Leger, wedereyschen
wedereyschen
aen
aen Agamemnon
Agamemnon zijn
zijn Dochter
Dochter Chryseis,
Chryseis, die
die geweygerd
geweygerd zijnde/
zijnde/ hy
hy aenaenroept
Apollo die
die 't't aen
aen de
de Griecken
Griecken wreeckt met den
den Peste/
Peste/ Calchas
Calchas den
den
roept Apollo
Waerzegger verteld doorzaeck/ Agamemnon
Agamemnon en
en Achilles
Achilles twisten
twisten heftig/
heftig/Waerzgvtldoaeck/

126
Dezelfde manier
manier van doen
118 Dezelfde
doen heb
hebikik ook
ook toegepast
toegepast bij
bij de
delater
latervolgende
volgendecitaten
citatenuit
uitde
de
editie-1612.
editie-1612.
305
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Aci llem word J3ryseida ontnomen/ bid zijn Moeder Thetis tot Jupiter
te gaen/ die verkrijgd/ dat zoo lange haer Zoon verstoord is/ de Griecken
den Troyanen moeten wijcken/ Juno verstoord/ word van Vulcano ge-

troost.
(blz. 4)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

"7

0 Musa zingt my nu den toom schadig
Van den stouten Achilles, ongenadig/
Veroorsaeckend' een fel doodlijck dangier/
Waer door van menigen Grieckschen Princier/
Ter helscher donckerheyd voeren [de] zielen/
Wiens lyven op de Troysche velden vielen/
En liggend' onbegraven/ wierden eylaes
Spyse der honden! en der vogelen aes.
T'geschiede gewis door lupiters willen/
Die zeer vergramde/ dat tegen Achillen,
(Die Thetis Zone was) hadde groot gekijf/
Koning Agamemnon met toornig bedrijf [ . ]
Maer wie van den Goden heeft tusschen dezen
Eenen zoo hatigen twist laten wezen?
T'was Phoebus den Zoon van Latona, en van
Den Oppersten lovis, die donderen kan/
In hem hadd' Agamemnon eenen grooten
Toorn verweckt/ door t'onweerdig verstooten/
Van Chryses zijn Priester hem doende geweld/
Heeft daerom doodlijcke Pest overgesteld/
In t'Griecks Leger/ daer groot ongeval af quam.
Nu dan Chryses, den Priester zijn reyze nam/
Voor Troya belegerd/ recht nae de Schepen/
G'anckerd liggend'/ in de Haven begrepen/
Hy was met eenen staf/ of Scepter vercierd/
En oock om t'hooft/ als Apollo gelauwrierd/
Bracht oock rijckelijcke giften met hoopen/
Om zijn Dochter met een Rantzoen te koopen/
Daer gevangen onder t'Griecksche Regiment.
Hier heeft hy zijn Gebed gewend/
Tot Agamemnon groot/ en den eerzamen
Menelaum, en meer Koningen Namen/
Seggend' o Edel Princen/ u zy geluck/
En der Goden gunst / in 't voorgenomen stuck/
Dat gy Koning Priamus Stad veronderd/ 127
En met al den Troyschen Rijckdom geplonderd/
Onbeschadigd meugd keeren in t'Griecksche land.
Indien deerniss' oyt plaetz' in u herten vand/
Indien goeden wille/ den God te Eeren/
Welcken ick diene/ en vol droef verzeeren/
Oock mynen zwacken ouderdom daer tegen/
Eenigzins mag Edel herten bewegen/
Zoo bidd'ick/ dat mijn lyden by u gewind/
Dat ick voor Chryseida mijn Dochter bemind/
Nu hier de verlossinge mag aenkleven/
Nemend' oock in danck/ o Princen verheven/
Ziet deze giften/ tot een Rantzoen voor haer.
veronderd: ten onder brengt.
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50

55

Van alle Griecken, werd zijn Gebed aldaer
OntfangenJ dat zy te behooren zeyden/
Met hem te handelen/ eerlijck bescheyden/
De Dochter geven) en de giften ontfaen.
Agamemnon alleen heeft tegen gestaen/
Want zijn herte was ontsteken van binnen/
Tot die schoon Long-vrauwe/ met t'vier der minnen [ .
Dus heel om dit verzoeck/ van vreden beroofd/
Sprack tot Chryses, schuddende zijn felle hoofd .. .
(blz.5-6)

Eerst iets over „T'Inhoud" bij Van Mander. Hoewel er geen twijfel mogelijk is, of deze samenvatting berust op het „Argument" van Salel, valt het op
dat er zo drastisch in is bekort. De overigens korte vermelding van de
invocatio wordt zelfs helemaal weggelaten. Het verband tussen Calchas' uit-

spraak omtrent de oorzaak van de pest enerzijds en de twist tussen Agamemnon en Achilles anderzijds wordt niet aangegeven, wat het geheel onduidelijk
maakt; meer dan bij Salel, waar het verband althans wordt gesuggereerd.
Ook bij „T'Inhoud" van de volgende boeken gaat Van Mander bekortend te
werk; terwijl Salel sierlijke volzinnen neerschrijft, volstaat de Nederl an der
met een soort telegramstijl. Maar zo ver als hier gaat hij daar toch niet, en
onduidelijkheid kan hem daar niet worden verweten. Misschien is Van Mander
bij de bekorting van het argument voor het eerste boek nog wat onwennig en
onhandig geweest. Het is echter ook mogelijk dat het éérste blad v an zijn manuscript (met „T'Inhoud" van het eerste boek) gemutileerd was, toen Daniël
de Keyzer dit in handen kreeg. In dat geval zou deze zich als uitgever uit de
moeilijkheid gered kunnen hebben door weg te laten wat hij niet o f niet goed
meer lezen kon. Het gebrek aan verband in de tekst zou daardoor verklaard
worden.
Wat de eigenlijke „Homerische" tekst betreft, valt ons dadelijk op hoe
letterlijk Van Mander probeert te vertalen! En in het algemeen lukt hem dit
helemaal niet zo slecht. Ondanks de nagestreefde weergave van regel tot regel
in het geciteerde fragment wordt het aantal versregels van Salel gehandhaafd
blijft de vertaling van Van Mander zowel begrijpelijk als vlot leesbaar. De bekoorlijke en meeslepende gemoedelijkheid van Salel weet hij echter niet over te brengen. Zijn stijl is veel stroever, stijver, onhandiger. Zo laat
zich in reg. 41 het vulsel „daer tegen" eigenlijk niet in de zin integreren.
Trouwens, het hele „Gebed" (reg. 30) 128 van Chryses tot de Griekse vorsten
heeft door de moeizame formulering veel van de bewogenheid verloren, die
Salel eraan had weten te geven. Een andere onh andigheid vindt men in
reg. 16, waar bij Van Mander het effect van verhevenheid wordt verstoord,
doordat hij Salel's „qui graisle, esclaire & tone" terugbrengt tot enkel „die
donderen kan". Positieve verrassingen vallen tegenover dergelijke zwakke(re) plaatsen feitelijk niet aan te wijzen. Hoogstens kan men zeggen dat
Van Mander af en toe een uitdrukking van Salel adaequaat weet te vertalen.
Zo in reg. 14 „eenen zoo hatigen twist" (Salel, 14: „debat tant odieux"), en in
reg. 7-8 „En liggend' onbegraven/ wierden eylaes // Spyse der honden/ en der
12 8 Dat deze regel slechts acht syllaben telt, berust ongetwijfeld op een zetfout. Op grond
van de corresponderende regel bij Salel (eveneens vs. 30) mogen wij aannemen dat er
een woord is weggevallen en dat Van Mander geschreven had : „Hier heeft hy nederig
zijn Gebed gewend".
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vogelen aes" (Salel, 7b-8: „priuez de sepulture, // Furent aux chiens & aux
oyseaux pasture").
Als proeve van vertaling naar Jamyn koos ik het slot van boek xn: de spannende episode waarin Hektor de Trojanen over de omwalling voert, die de
Grieken ter bescherming van hun schepen hebben gebouwd. Ik beperk mij
daarbij tot het laatste gedeelte: de bovenmenselijke kracht-daad van Hektor
(Ilias XII, 445-471). Jamyn geeft als volgt weer, hoe deze de zwaar gebarricadeerde poort in de omwalling vernielt:

5

Mais Hector bien puissant
Vne pierre gisante en son poing rauissant,
Pierre par le bas grosse, & par le haut pointue,
A l'aise la manie, à l'aise la remue.
Deux hommes du iourd'hui tels que les hommes sont,
D'enleuer telle pierre assez de force n'ont
Pour la mettre de terre au fond d'vne charette.
Mais Hector aisément la secouë & la iette:
Le fils Sartunien 129 rendit ce faix leger.
Comparaison.

10

15

20

25

Comme en l'vne des mains nous voions qu' vn berger
D'vne masle brebis la toison blanche leue,
Et si ce fardeau blanc riep ou bien peu le greue.
Ainsi ce grand caillou sans qu'il en fust greué
Fut à l'aise d'Hector supporté & leué
Pour enfoncer les aix des portes bien serrees,
Hautes, à deux batans, au dedans remparees
De deux barres qui bien l'vne l'autre couuroient.
Ces portes d'vne clef se fermoient & s'ouuroient,
Fort pres il s'en aproche, & bien planté les brise
Toutes par le milieu, ruant la pierre prise
Auec telle roideur que vain ne fut son iet.
Il rompit les deux gons, la pierre au dedans chet,
Les huis horriblement en s'esclatant mugissent.
Les barres n'ont appui, tous les gros aiz qui glissent
Espars desa delà se fendent en esclats
Sous le trait du caillou qui met la porte à bas.
Le valeureux Hector viste au dedans s'eslance,
Comparaison.

30

35

40

Tout pareil à la nuit qui aime le silence
Et qui fasche nos yeux. Le fer dont il vestoit
Horriblement son corps, dessus lui s'esclatoit,
Deux piques il branloit, & fors vn Dieu, personne
Ne scauroit l'empescher, quand furieux il donne
Dans les portes d'vn saut ses yeux estoient ardans
Comme flambes de feu. I1 poussoit au dedans
Ses peuples en la presse, animant chaque bande.
Ils surpassent le mur, & font ce qu'il commande:
Plusieurs comme des flots par les huis se versoient,
Et l'vn l'autre à grand foule au dedans se poussoient
Horribles cris se font: le Gregeois se retire
Fuiant, tout esperdu, en sa creuse nauire.

" 9 Le Pils Sartunien [sic]: Zeus.
maken.

—

(fol.235 r° v°)
-

Deze helpt dus Hektor door de steen voor hem licht te
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Jamyn is er heel behoorlijk in geslaagd deze ingewikkelde passage in verstaanbaar Frans over te brengen. Alleen in de regels 27-34a is hij minder
gelukkig geweest. Bij Homerus worden twee simultane aspecten van de binnendringende Hector ieder met een enkel woord aangeduid: donker-dreigend
als de snelle (= snel-invallende?) nacht is zijn gelaat, lichtend zijn harnas.
Jamyn verbreekt die simultaneïteit door het tweede aspect van het eerste los
te maken. Bij hem is Hector alleen maar „tout pareil à la nuit"; het lichten
van de wapenrusting wordt in een volgende zin als een feit apart vermeld.
Bovendien voert hij de vergelijking met de nacht ad absurdum door de toevoeging van „qui aime le silence et qui fasche nos yeux": twee kenmerken
van de nacht in het algeméén, die geheel buiten de vergelijking met Hektor
misschien doorvallen en de beeldspraak dus grondig verstoren. Verder is
niet duidelijk, waar
dat een punt bij de. druk is „vervaagd" of weggevallen
de bijzin „quand furieux il donne dans les portes d'vn saut" (reg. 32b-33a) bij
betrokken moet worden. Hoort deze bijzin bij het vóórgaande („personne ne
scauroit l'empescher") of bij het volgende („ses yeux estoient ardans"), of misschien bij beide?
Van Mander brengt de geciteerde passage aldus in het Nederlands over:
Hector wel stercke heeft eenen steen aengetast/
Welcken daer lag groot en grof zijnde onder/
En boven scherp/ dezen voerd hy wel zonder
Moeyte in de hand/ welcken geen twee Mans
5
Op dezen dag en zouden konnen nochtans/
Van der Aerden heffen op Karr' of wagen/
Maer Hector konden gemackelyck dragen!
Iae schudden en werpen/ want dit groot gewicht
Heeft den zone Saturnus aldus verlicht.
Gelijcknis.
10
Gelijck als wy zien dat eenen Schaepherder/
Den Ram t'wit Vlies afneemt/ wezende scherder
Der wollen gewicht valt hem licht in de hand/
s'Gelijcx Hector de grooten steen die hy vand/
Opnam en droeg/ en doch niet beswaert en werd/
15
Hier mede gyng hy/ dan om te breken t'berd/
Der hooger poorten vast staende gesloten/
In twee rabatten 13 o van binnen beschoten/
Met stercke dweershouten of boomen mede/
Metten sluetel menze sloot en ontdede/
20
Daer by komende en vast staende den vromen (/)
Hector, hy bracktze [sic] metten steen genomen/
Int midden doorwerpende de twee herren
Broken door de kracht/ den steen lag om verren/
Binnen gevlogen en de dueren gyngen/
25 Met grouwelyck geluyd aen splinterlyngen/
De handboomen weken/ daer henen stoven
De groote berders 131 in spaenders gekloven!
Door den stijven worp/ dus de Poorte geveld
Vloog terstond daer binnen Hector den Held/
Gelijckenis.
30
Recht gelijck de nacht die de stilte bemind/
13 o rabatten: sluitbomen.
1 s 1 berders: planken.
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Onze oogen queld
queld met
met duysterheyd
duysterheyd verblind/
verblind/
t'yzer grouwelyck
grouwelyck blickende/
blkkende/
Het dede t'yzer
hy droeg
droeg om
omt'lijf
t'lijfen
engyng
gyngalalzwickende132
zwickende132 (/)
(I)
Dat hy
Twee Pijcken in de
de hand/
hand/ en
endat
datgesprongen
gesprongen
35
Ter poorten in komende/ hem gedwongen
gedwongen
En hadde niemand/ ten had een God
God gezijn
gezijn
hy razend
razend aen
aen quam
quam zijn
zijn oogen
oogen int
int schijn/
schijn/
Zoo hy
vlammen/ int
int gedrange
gedrange
Waren vierige vlammen/
hy zijn
zijn volck
volckvoort
voortinnewaert
innewaertzeer
zeerstrange
strange
Dreef hy
bende/
40
Moet gevende daer yegelycke bende/
gehoorzaem als
als de
de bekende/
bekende/
Elek
Elck was hem gehoorzaem
den muer
muer hun
hun neerstig
neerstig spoeden/
spoeden/
Zommig over den
d'Ander
als stercke
stercke vloeden/
vloeden/
d'Ander door de poorte als
menichten binnen
binnen dreven/
dreven/
Malkander met menichten
45
Verschrickelyck
getier
werddaer
daerverheven/
verheven/
45 Verschrickelyck
getier
werd
De Griecken
en verbaest/
verbaest/
Griecken geheel mistroostig en
In hun holle
holle Schepen
Schepen liepen
liepenmetter
metterhaest.
haest.
(blz.391-392)
Allereerst moet ik hier
hier een
een eerder
eerder gedane
gedane belofte
belofte gestand
gestand doen
doenen
enaantonen,
aantonen,
33
dat
Mander zijn
zijn twaalfde
twaalfde boek
boekinderdáád
inderdáád naar
naar Jamyn
Jamyn vertaald
vertaald heeft.
heeft.1133
dat Van Mander
Om dit te doen behoef ik slechts de aandacht te vestigen op wat Jamyn ampli- OmditeonbhfkslctdeanhvsigopwatJmynlificerend
tekst van
van Homerus
Homerus heeft toegevoegd
toegevoegd en dat
dat wij
wij precies
precies zo
zo
ficerend aan
aan de
de tekst
bij Van Mander
Mander terugvinden.
terugvinden. Men vergelijke
vergelijke Jamyn 4 met
met Van
VanMander
Mander3b-4a;
3b-4a;
bij
Mander 19
19 (een
(eenovertuigend
overtuigend voorbeeld,
voorbeeld, omdat
omdat de
de toevoetoevoeJamyn
Jamyn 18
18 met Van Mander
ging in strijd
strijd is
is met
met de
desluiting
sluitingdoor
door„rabatten");
"rabatten"); Jamyn
Jamyn 28b-29a
28b-29a met
met Van
Van
ging
Mander
(eveneens bijzonder
bijzonder 'overtuigend);
overtuigend); Jamyn
met Van
Van
Mander 30b-31a (eveneens
Jamyn 34b-35 met
Mander 39;
Mander 44. En
En dat
dat alles
alles binnen
binnen het
het bestek
bestek
Mander
39; Jamyn
Jamyn 38
38 met Van Mander
willekeurig gekozen
gekozenregels!
regels!
van slechts 40 willekeurig
Wat de manier
manier van vertalen
vertalen betreft,
betreft, valt
weinig toe te
te voegen
voegen aan
aanwat
wat
Wat
valt er weinig
bespreking van
citaat uit
uit boek
boek iI reeds
reedshebben
hebbenopgemerkt.
opgemerkt. Van
Van
wij bij
bij de bespreking
van het citaat
Mander voegt
een nieuw
nieuw element
element aan
aan de
detekst
teksttoe;
toe;zijn
zijnafwijkingen
afwijkingenvan
van
Mander
voegt nooit een
het Frans
Frans vallen
vallen steeds
steeds te
te verklaren
verklaren uit
uit rijmdwang
rijmdwang of uit
uit de
denoodzaak
noodzaak wat
wat
het
vager
blijven dan
dan Jamyn
Jamyn als
als hij
hij die
die niet
niethelemaal
helemaal begreep.
begreep. Een
Een voorbeeld
voorbeeld
vager te blijven
van dit laatste
laatste vinden wij
wij in
in reg.
reg. 22
22 waar
waar Hektor
Hektor de
depoort
poortvan
vandedeomwalling
omwalling
van
breekt „Int
"Int midden
midden doorwerpende
doorwerpende de
de twee
tweeherren".
herren". Een
Eenvreemde
vreemdevoorstelling
voorstelling
breekt
wij ons
ons indenken
indenkendat
datde
detwee
tweescharnieren
scharnieren in het midden
midden
zaken: hoe moeten
moeten wij
van zaken:
"doorworpen"
Jamyn heeft hier
hier terecht
terecht slechts: „Il
,,11 rompit
rompit les
les deux
deux
„doorworpen" worden?
worden? Jamyn
gons"
(reg. 22a).
22a). Het
Het vermoeden
vermoeden ligt
de hand,
hand, dat
dat Van
VanMander
Mander zich
zich
gons" (reg.
ligt voor de
Franse tekst
tekst geen
geen duidelijk
duidelijk beeld
beeld heeft
heeft kunnen
kunnen vormen
vormen van
vanwat
watererprepreuit de Franse
cies gebeurde, en min of
of meer
meer op
op goed
goedgeluk
gelukheeft
heeftvertaald.
vertaald.
Jamyn's regels
regels 27-34a
27-34ade
devertaler
vertalervoor
voorproblemen
problemenstelden,
stelden,verwondert
verwondert
Dat Jamyn's
ons
niet na
na wat
wat wij
wij over
overdeze
dezeregels
regelshebben
hebbenopgemerkt.
opgemerkt. Van
VanMander
Mandervolgt
volgt
ons niet
kritiekloos zijn
diens toevoeging
toevoeging van
van nachtelijke
nachtelijke aspecten,
aspecten, die
die
kritiekloos
zijn voorbeeld
voorbeeld in
in diens
de
beeldspraak verstoren.
ons ineens
ineens wat
wat hij
hij daarop
daarop laat
laat
de beeldspraak
verstoren.Maar
Maardan
dan treft
treft ons
volgen in reg. 32-33a: ,,Het
"Het dede
dede t'yzer
t'yzer grouwelyck
grouwelyck blickende/
blickendel //1/Dat
Dathy
hydroeg
droeg
om t'lijf".
t'lijf". Het is
,is moeilijk,
moeilijk, daarin geen poging te zien
zien om
om - anders
Jamyn
anders dan Jamyn
verband te leggen
leggen tussen
tussen het
het nacht-aspect
nacht-aspect van
van Hektor
Rektor en
en het
het
doet - een verband
"blicken"
(schitteren) van
diens harnas.
harnas. Weliswaar
Weliswaar formuleert
formuleert Van
Van Mander
Mander
„blicken" (schitteren)
van diens
zwickende: drillende.
" 2 zwickende:
Zie boven,
boven, blz.
blz. 299.
299.
Zie

132

133
"3
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hier te onduidelijk om ons zekerheid te geven omtrent zijn bedoeling. Maar
de meest voor de hand liggende interpretatie lijkt toch wel: „Dat [n.l. de gelijkenis met de nacht] veroorzaakte zijn gruwzaam lichtende harnas". Als
deze interpretatie juist zou zijn, heeft Van Mander daarmee nog géén bevredigend verband gelegd; er blijft helemaal in het midden, hoe het lichten van
het harnas Hektor op de nacht kon doen lijken; door de tegenstelling? door te
„blicken" als een onheilspellende komeet? Maar op zichzelf valt de poging -àls het er een is! te waarderen, hoe weinig overtuigend het resultaat ook
moge zijn; de scherpe twee-deling van de Hektor-aspecten bij Jamyn wordt
er in ieder geval door gemitigeerd. In de regels 34b-38a vinden wij de onzekerheid terug, die zich bij Jamyn voordoet ten aanzien van „quand furieux
il donne dans les portes d'vn saut". Hoort „Zoo hy razend aen quam" bij het
voorafgaande, het volgende, of bij beide? Van Mander is erin geslaagd 66k
de onduidelijkheid van zijn voorbeeld als het ware letterlijk in het Nederlands
over te brengen! Minder gelukkig is „en dat gesprongen" in reg. 34b; wat
voor soort woord is dat en welke betekenis heeft het in deze context?
Het afscheid van Hektor en Andromache
Als proeve van een langer fragment koos ik de beroemde episode uit Ilias
VI, 399-496: het afscheid van Hektor en Andromache. Ik kon er niet toe
besluiten ze te verminken door er slechts een gedeelte van op te nemen. Bovendien rechtvaardigde de volstrekte verwaarlozing, die tot dusver het deel van
Van Mander's Ilias-vertaling is geweest, naar mijn mening ditmaal een wat
ruimere marge dan bij de dóórlopende fragmenten uit het werk van Van Ghistele en Coornhert. Hier en daar heb ik een detail of een onduidelijkheid in een
noot toegelicht. Verder laat ik de vertaling voor zichzelf spreken. Wellicht
ten overvloede wil ik er alleen nog eens op wijzen, dat alle emotionele uitbreidingen op Salel teruggaan. 134 Ook in deze episode heeft Van Mander niets
eigens gelegd. Hij beperkt zich tot letterlijk vertalen, zo goed en meermalen
ook zo kwaad als hem dat afgaat.
Andromacha juyste de zelve strate
Quam/ en in haer armen hadde zijn Zate/ 135

Haer lieven Zone den eersten gebaerd/
Wien Hector zynen name hadde verklaerd/
5 Scamandrius te zijn/ maer de Troyanen
Hieten hem Astyanax want zoodanen/
Had hem geteelt die over hem had t'gebied/
Zeyden zy/ en den naem had oock zulck bedied. 136
Den vromen Hector niet wezen en konde
10 Hooglijcker verblyd/ met lachende monde/
Aenziende t'Kindeken zoo lustig en schoon/
134 Ook de eigenaardige naams-vorm „Andromacha" is aan hem ontleend.
135
Zate: zaad, kind. — Bij Homerus wordt Astyanax door zijn voedster gedragen. Salel
heeft zich hier echter vergist en schrijft inderdaad, dat Andromache zèlf „son enfant
tenoit, entre ses bras". Zie voor de gevolgen van deze vergissing in Van Mander's
vertaling: beneden, reg. 133-134 en de noot daarbij.
138 De regels 6b-8 zijn bijzonder onduidelijk; vermoedelijk heeft Van Mander uit Salel
niet kunnen opmaken, waar het precies om gaat. De bedoeling is, dat de Trojanen
het kind Astyanax (= stads-beschermer) noemden, ter ere van Hektor die inderdaad
de beschermer van hun stad was.
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Als een
een blynckende
blynckende Ster
Ster aen
aen des
des Hemels
Hemels troon/
troon!
makend' overvloedig
overvloedig
Maer zijn Bruyd bedroefd makend'
hem ootmoedig/
ootmoedig/
Weening en geklag/ quam by hem
15
Nemende
zijn
handdie
diestijf
stijfdruckende/
druckende/dan
dan
15 Nemende
zijn
hand
137
wreedonmenschelijck
onmenschelijckManj
ManP37
Zeyde zy dus/ 00 wreed
Tot den uwen/ t'stout gemoed uwer 'zielen
Totdenuw/'sgmoderziln
Zal u in uu bloeyende
bloeyende jeugd
jeugd vernielen/
vernielen/
met dit
dit jonge
jonge Kind
Kind
Wat wildy doen? zuldy met
20
Geen
deernis
hebben/enenmet
metuuWijf
Wijfbemind?
bemind?
20 Geen
deernis
hebben/
aendacht op
op het
het eynde
eynde druckig/
druckig/
Hebt gy geen aendacht
aerme zal
zal lijden
lijden ongeluckig/
ongeluckig/
Dat die aerme
Weduwe
heden gaet
gaet uyt
uyt
Weduwe blijvende
blijvende zoo gy heden
De uwe
uwe te
te hulpe/
hulpe/ want
want een
een gemeen
gemeen besluyt/
besluyt/
25 Hebben
Hebben de
de Griecken gemaeckt met versweeren/
versweeren/
25
en begeeren
begeeren
alleen! want
want zy
zy en
Tegen u alleen/
Niet lievers
lievers als
als uu te
te moorden/
moorden/maer
maereer
eerdien
dientijd
tijd
geschieden zal/
zal! ontdoet
ontdoet uuwijt
wijt
Komt dat zulcx geschieden
o0 aerde!
aerde! en
en wilt
wiltmy
mywreedelijck
wreedelijckverslinden/
verslinden/
30
Want
watgenoegte
genoegtezal
zalick
ickmogen
mogenvinden
vinden
30 Want
wat
verlieze/ 138
offer oock
oock is
is
Zoo ick uu verlieze!
138 eylaes offer
zoo groot
grootoft
oftdeernis
deernis
Houwelijcke liefde zoo
(I)
de mijne/
mijne/ zoud
zoud ick
ick my
my konnen
konnen voegen
voegen (/)
Als de
ander Mans gezelschap met
met vernoegen/
vernoegen/
Tot ander
35
Och
neen
ick/
geenzoo
zoogroote
grootevruegt
vruegtdie
dieuyt
uyt my
my
35 Och
neen
ick/
geen
Zoude verdrijven
verdrijven t'zoet gedachte van dy/
Magen/
Zal ick dan keeren tot Vrienden en Magen/
Om mijn vertroosten/ och ick
ick mag
mag wel
welklagen.
klagen.
Zy zijn al dood/ Achilles
Achilles doen hy den
den schat
schat
40 Hun
Hun
hadde
berooft/enendaer
daerboven
bovende
deStad;
Stad!
40
hadde
berooft/
Die
vermaerde Thebes met blaken en
en branden
branden
Die vermaerde
verdorven/ zijn
zijn stercke
stercke handen
handen (/)
(I)
Hebbende verdorven/
hy oock
oock zeer
zeerwreedelijck
wreedelijek besmuerd
besmuerd onzoet/
onzoetl
Heeft hy
In mijn lieve Vaders
Vaders ende
ende Broeders
Broeders bloed/
bloed,'
45
We1ck
waren
Krijgsliedenstout
stoutint
intbedrijven/
bedrijven!
45 Weick
waren
Krijgslieden
Mynen Vader den Koninck liet hy
hy blyven/
Ghewapend/ en liet
liet hem
hem branden
branden tot asschen/
Geheel zoo
zoo hy
hy was
waszonder
zonderontharnasschen/
ontharnasschen/
Vreezende der grooter Goden toorne
toorne straf/
straf!
50 Liet
Liet
hem
oprechtenoock
oockeen
eenheerlijck
heerlijckGraf/
Graf/
hyhy
hem
oprechten
rontom de
de Nymphen
Nymphen Orestiaden,
Orestiaden,
Daer rontom
Die genoegt
genoegt hebben
hebben onder
onder groene
groene bladen
bladen
op planten
planten veel
veel Olm-boomen
Olm-boomen lustig/
lustig/
Deden op
Om onder de schaduw
schaduw te leggen
leggen rustig/
rustig/
55
mijns
Vadersdood
doodmet
metden
denBoog
Booghy
hyombragt/
ombragt!
55 NaNa
mijns
Vaders
de zeven
zeven Kinders
Kinders die
die daer
daer hielden
hielden wacht/
wacht!
Noch de
139 [[ ..]] oock mede/
en over t'perck
t'perckl39
In Sylic' en
14° gevangen
Namen zy
Zy140
gevangen vol zwaer
zwaer droefhede!
droefhedel
den uwen"
uwen" (Salel
(Salel:: „Cruel
"Cruel && inhumain
inhumain
13 7Men
Menversta:
versta :,,0
„Owreed
wreedonmenschelijck
onmenschelijck Man
Man tot den
tiens").
enuers les tiens").
138
"de mijne"
mijne" in
in
138Het
Hetrust-teken
rust-tekenheeft
heefthier
hierdedewaarde
waardevan
vaneen
eenvraagteken.
vraagteken.Zo
Zoook
ook na „de
reg. 33, na „met
"met vernoegen
vernoegen "in
"in reg.
reg. 34,
34, en
enna
na„mijn
"mijnvertroosten"
vertroosten" in
inreg.
reg.38.
38.
139 Weinig
Weinig gelukkige
gelukkige vertaling
vertaling van
Salel's:: "il
Lessept
septenfans,
enfans,qui
quilors
lors
van Salei's
„il tua
tua de
de son arc /// / Les
gardoient Ie
EnCilicie".
Cilicie". Homerus
Homeruszegt,
zegt,dat
datzij
zij gedood
gedoodwerden
werden
le parc
parc [=
[ = weideplaats] /// /En
bij
runderen en schapen, d.w.z.
d.W.Z. terwijl
terwijl zij
zij bezig
bezig waren
waren de
de kudden
kudden te
tehoeden.
hoeden.
bij de runderen
140 zy: nl.
140
Grieken.
zy
de Grieken.
137

:
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De Koninginne mijn Moeder/ welcke
we1cke want
want
141
60
namelsmiddel
middeltot
totverlossinge
verlossinge vant/
vant/141
60 ZyZy
namels
Voor een groot Rantzoen dat zy heeft gegeven/
Maer een weynig daer naer
naer zoo nam haer t'leven/
Maer
metten Boge om eenig ding/
Diana metten
ding/
Waer door
door de Godin op haer
Waer
haer tooren ontfing/
ontfing/
65
Zietdan
dannu
nuo0weerdig
weerdig Hector verheven/
65 Ziet
is overgebleven/ 142
Andromacha is
Hoe Andromacha
De welcke
we1cke gy nu
nu zelf
zelf als
als den
denbesten
besten vriend/
vriend/
Tot Vader Moeder Broeder en Man oock diend/
diend/
lichaem dat houd nu de Stede/
V edel
edellichaem
Stede/
70 Van
al al
dees
70
Van
deesalleene/
alleene/nu
nudan
daneen
een bede/
bedel
Bid ick zonderlinge dats dat gy
gy ziet
ziet hier/
hier/143
Hebt medelyden met dit Kind goedertier/ HebtmdlyniKpoedrt/
Dat door u dood zoude
zoude worden
worden een
een weeze/
weeze/
En met my ellendige want
want ick
ick vreeze!
vreeze/
75
Niet
konnenWeduw'
Weduw'enenlevende
levendezijn/
zijn/
75 Niet
te te
konnen
Blijft in dezen Tooren
Tooren tot
tot beschermer
beschermer fijn/
fijn/
En wilt hier om
om dezen
dezen Fijg-boom
Fijg-boomvergaren/
vergaren/
Een deel Krijgers
Krijgers de plaetzen te
te bewaren
bewaren
is gebauwd/
gebauwd/
Hier/ daer den muer zoo zeer
zeer neder
neder is
80 Daermen
nunutottotdedevierde
80
Daermen
vierdemael
maelheeft
heeftaenschauwd/
aenschauwd/
Idomenen,
Ajaxen en oock /domenen,
De twee Ajaxen
Met den vromen Diomedes
henen/
Diomedes voor henen!
Oeffenen alle
alle machten
machten en
en neerstigheyd
neerstigheyd eenpaer/
eenpaer/
klimmen aldaer!
aldaer/
Met menigen Grieck
Grieck op te klimmen
85 Eenig
voorteecken
85
Eenig
voorteeckenmoet
moetzezehier
hiertoe
toestieren/
stieren/
Geloof ick
ick of
oft'zijn
t'zijn wel
welstoute
stoutemanieren!
manieren/
o
zoetgezelschap
gezelschap t'geen
t'geen dat
dat gy
gy hebt
hebt gezeyd/
gezeyd/
0 zoet
opperst leyd/
Hector) nacht
(Seyde Hector)
nacht en dag my opperst
(/)
Met gelijcke zorge heb ick oock
oock gebonden
gebonden (/)
90 Lange
Lange
geweest
maergeen
geenuyt
uytkomst
komstgevonden!
gevonden/
geweest
maer
lek
schande en
en het
het eeuwig
eeuwigverwijt!
verwijt/
Ick vreeze de schande
Des ellendigen volckx!
volckx/ bleef
bleefick
ickuyt
uytden
denstrijd!
strijd/
eerlijck/
Daer boven het
het herte
herte dat
dat isisteteeerlijck!
anders zoude
zoude worden
wordenverkeerlijck/
verkeerlijck!
Dattet anders
95
Maer
t'beroeptmy
myter
terwapen
wapenom
omde
deglory/
glory/
95 Maer
t'beroept
Daer in alle
alle eeuwen
eeuwen van
van werd
werd memory/
memory/
lek weet zeer wel!
weIl dattet
dattet daer
daer toekomen
toekomen zal!
zal!
Ick
Dat Troyen
Troyen door den Grieck
krijgen den val/
val!
Grieck zal krijgen
En dat
dat Priamus,
Priamus, mijn broeders en neven/
100
andervrienden
vriendendie
dienu
nuzijn
zijnint
intleven/
leven/
100 EnEn
ander
144
Oock werden gedood/
gedood! nochtans
nochtans mijn
mijn genegen/
genegen/144
En heeft geen zoo groot hertelijck bewegen/
Enheftgzor lijckbewgn/
Moeder/ Broeders
Broeders en
en Vrienden
Vrienden groot/
groot/
Met Vader/ Moeder/
wreedelijck zullen
zullen zijn
zijn gebracht
gebracht ter
ter dood)
dood)
(Dat ze wreedelijck
105
met
u heb/enenvreeze
vreezevriendinne/
vriendinne/
105 AlsAls
ickick
met
u heb/
"welcke" begint,
hopeloos vast.
vast. Men
Menversta:
versta:„welcke
"weIcke [wel
141De
De bijzin
bijzin die
die met
met „welcke"
begint, loopt hopeloos
weer
weer vrij
vrijkwam]
kwam] want zy namels middel tot
tot verlossinge
verlossinge vant
vant voor
voor een
eengroot
grootRantzoen
Rantzoen
gegeven; maer
.... ".
dat zy heeft gegeven;
maer een
een weynig
weynig daer
daernaer
naer....".
142 Salel heeft:
„comment
lU
"comment demeure
demeure Andromacha", d.w.z.
d.w.Z. „in
"in welke
welke toestand
toestand Andromacha
Andromacha
verkeert".
143
ua dats
dats dat
datgy
gyziet
ziethier:
hier: dat is wat
wat gij
gij hier
hier ziet
ziet gebeuren,
gebeuren, mij
mij hier
hierziet
zietdoen.
doen.
144
1U genegen: genegenheid, liefde
liefde (Salel:
(Salel: „affection").
"affection").
1U
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Dat gy zult gemaeckt wezen een Slavinne/
Van eenig Grieck die u mede zal leyden/
Om in zijn lant/ ja verwijzen of bescheyden/
Tot weven en spinnen/ al zonder verdrag/
110 Oock smorgens en in t'heetste van den dag,'
Om water ter Fonteynen te moeten scheyden/
T'welck u zal zijn een onverdraeglijck leyden/
Maer noot zal u dwyngen zoo dat menigmael/
Die voorbygangers dan zullen doen verhael/
115 En zeggen ziet dat was de Huysvrauwe van
Den vromen Hector, die lof en eere wan/
Onder de zynen eer de Griecken verworven/
De groote Stad van Troyen en verdorven/
Wat droefheyd zoud' u 145 zijn is wel te wanen/
120 Hoorend' alzoo mynen name vermanen/

V vindende vriendeloos/ van my ontpaerd/
En als arme slave met arbeyd bezwaerd/
Doch liever waer my eert u over quame/
Dat d'Aerde bedeckte mijn droef lichaeme/
125 En de dood my verdoofde om met verdriet
Mijn gevangen Wijfs klachten te hooren niet/
Dit zegghende den Prince vroom geprezen/
Vermydende146 den druck en droevig wezen/
Stack uyt zijn handen om te bevangen met (/)
130 Zijn armen zijn Kindeken poeslig en vet/
T'welck ziende den Hellem en Pluijmen groulijck/
Keerde haestelicken om zijn aenschijn schoulijck/
t'Schreyd/ en roept zijn Voester en met t'hooft gebukt
Het de Moederlijcke ronde borsten druckt/ 147
135 Als doen148 Vader en Moeder den zachten (/)
Aert ende zoet wezen huns Kinds belachten/
Maer als zynen grooten Helm den Vader

Had af geleyd quam hy t'Kindeken nader/
Hy heeftet om helst ende vriendelijck gekust/
140 Geheel bevangen met goet jonstige lust/
Och opperste Goden niet om verhoogen/
(Seyd hy biddende) wilt my eens gedoogen/
Dat dit Kind onder de zyne ongespaerd/
Zy alzoo vroom als zijn Vader vermaerd/
145 Ia geeft oock dat hem d'eere geschiede/
Dat hy na my de Troyanen gebiede/
Zoo dat t'Volck zegghe/ wanneer zy hem loven/
Gewis den Zoon gaet den Vader te boven/
En geschiede 149 dan dat zyn stercke handen/
14 5 u: de uwe.

146 Salel heeft hier „dissimulant".
14? Hier voert Salel de voedster weer in, die hij bij de ontmoeting tussen Hektor en Andromache had weggelaten (zie boven, noot 135). Het kind „sa nourrice appelle / / Baissant
le chef sur sa ronde mammelle". Van Mander heeft niet begrepen dat hier een vergissing werd hersteld. Hij vertaalt „nourrice" wel met „Voester", maar ziet daarin een
omschrijving voor Andromache; vandaar dat bij hem het kind „de Moederlijcke
ronde borsten druckt".
" 8 Als doen: toen (adverbium).
149
geschiede: als het zou gebeuren (Salel: „s'il aduient").
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150 Verwinnig
Verwinnigdragen
dragenden
denroof
roofder
dervyanden/
vyanden!
150
Moeder zie/
ziel op
op dat
dat zy
zy als dan/
dan!
Dattet zyn Moeder
wezen daer
daer van/
van/ .
Hertelijck verblijd mag wezen
Na deze
deze woorden
woorden heeft
heeft Hector
Rector den vromen
Na
en t'werd
t'werd genomen
genomen
t'Kind overgegeven/ en
155 Vande
Vande
Moeder/die
diehyhyzag
zagininzoodanen
zoodanen
155
Moeder/
15°
lachen en
en storten
storten tranen/
tranen/lSO
Wedernemen lachen
151
Des hy
hy medelydig
medelydig om
omvertroosten
vertroosten haer
haer (/)
(1)151
Des
Omhalzende zeyde/ 0 gy mijn eerbaer/
Omhalzendy/ogijrbae
laet dit
dit mishaeglijck
mishaeglijck
Vriendelijck Egade laet
160
Druckig
lydenenen
droevigwezen
wezenklaeglijck
klaeglijck[ [. . ]
160 Druckig
lyden
droevig
dood! en
en wild
wild doch
doch alzoo
alzooniet
nietzorgen
zorgen
Voor mijn dood/
moet doch
doch sterven
sterven t'is
t'is uuonverborgen/
onverborgen/
Elck moet
is geen
geen Mensche
Mensche die
die mag
mag heromen/
beromen/
Daer en is
zal mogen
mogen de
de dood
dood ontkomen/
ontkomen!
Als dat hy zal
165
Want
vandendag
dagonzer
onzergeboorten
geboorten aen/
aen/
165 Want
wywyvanden
sterven al
al onderworpen
onderworpen staen/
staen/
Te moeten sterven
t'leven neemt
neemt zonder
zonder falen/
falen!
Ende wie my t'leven
zalt noch
noch wel
wel moeten
moeten diere
diere betalen/
betalen/
Die zalt
heefter niemant
niemant my te
te dooden
dooden geweld/
geweld/
Oock en heefter
170
Voor
den
tijdenenisisdaer
daerdie
diemy
myisisbesteld/
besteld/
170 Voor
den
tijd
Dus bid ick lieve
lieve Bruyd
Bruyd acht
acht het
het wat
wat lichte/
lichte/
nu voortaen
voortaen een
een vroylijck
vroylijck gezichte/
gezichte/
En toond nu
Zijnd
huysgezin/
Zijnd onbedroefd/ en gaet tot uu huysgezin/
daer eenig
eenig weefwerck
weefwerck of
ofgespin!
gespin/
En oeffent daer
175
Met
u Dienstmaegden/enenwilter
wilterop
opmercken/
mercken/
175 Met
u Dienstmaegden/
met fraey
fraey te
te wercken/
wercken/
Dat zy hen [lees: hun]
hun] beste doen met
Maer wat tot den
den Krijg
Krijg te beschicken
beschicken is
is voort/
voort/
Dat zullen de
de Mannen
Mannen wel doen
doen zoo
zoo 't't behoord/
behoord/
En my ten eersten gelijck als ick plege/
plege/
152
180 Inden voor-strijd
dege/ 152
voor-strijd stellen als Man van dege/
Dit zeggende/ nam
nam weder
weder den
den Helm
Helm op
op
Vander aerden
zynen kop/
kop/
aerden en
en steld'hem op zynen
Andromacha
spoedig/
Andromacha keerde te huyswaerd spoedig/
Met zuchting en traenstorting
traenstorting overvloedig.
overvloedig.

(blz.
186-192)
(blz.186-192)
Conclusie
Als
er uit
uit ons
ons onderzoek
onderzoek één
één ding
ding gebleken
gebleken is,
is, dan
danwel
weldat
datJacobsen's
Jacobsen's
Als er
mening
als zou de
de vertaling
vertaling van
vanVan
VanMander
Mander„een
"eenbelangrijke
belangrijkevooruitgang"
vooruitgang"
mening als
153 correctie
zijn
opzichte van die van
van Van
Van Ghistele,
Ghistele,153
correctie behoeft.
behoeft. Inderdaad
Inderdaad is
is
zijn ten
ten opzichte
154
de
vormgeving „moderner",
"moderner", maar
maar alle
alle plus-punten
plus-punten die
die Jacobsen
Jacobsen opsomt,
opsomt,U4
de vormgeving
zijn zonder meer van Salel en - voor het twaalfde boek - J amyn overgeno- zijnodermvaSlnohetwafdbkJmynovergmen.
"gezuiverde taal"
taal" is in
in de
de eerste
eerste plaats
plaats een
een gevolg
gevolgvan
vande
deletterlettermen. Zelfs de „gezuiverde
lijke
het niet
niet onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk dat
het voorbeeld
voorbeeld van
van de
de
lijke vertaling,
vertaling, al
al is het
dat ook het

l'enfançon] prenant
prenant ainsi,
ainsi, /!/IIllila
veidrire
rire
° Onhandige
Onhandige weergave
weergave van
van Salel's:
Salel's : ,,&
„& Ie
le [[=
= l'enfancon]
la veid
&
& larmoier aussi".
Hl
als object
object bij
bij „vertroosten",
"vertroosten", maar
maar bij
bij „onhalzende"
"onhalzende" worden
worden opgevat
opgevat
151haer
haer moet
moet niet als
(Salel
,,& pour la consoler /// /DD'elle
'elles'approche,
s'approche,&&lalavint
vintaccoller").
accoller").
(Salel:: „&
152
152 Van Mander zal in reg.
"En [ik zal] mij
mij dadelijk,
dadelijk, zoals
zoals ik
ik gewoon
gewoon
reg. 179-180 wel
wel bedoelen: „En
dapper man in de voorste gelederen
gelederen opstellen". Vgl. Salel:
Salel: „Moi
"Moimesme
mesme
ben,
ben, als een dapper
Ie
M'ytrouuerai:
trouuerai: car
car i'en
i'ensuis
suiscoustumier".
coustumier".
le premier
premier //// M'y
153
van Mander,
Mander, blz.
15 3R.R.Jacobsen,
Jacobsen, Carel van
blz. 64.
15&
15 4Zie
Zieboven,
boven, blz.
blz. 296.
150
15
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Dolinghe bijgedragen heeft tot de beperking van het aantal bastaardwoorden
en ambivalente vulsels. Van Mander heeft zich geen „eigen vorm" gecreëerd,
maar slechts die van Salel gecopieerd. Terwijl zowel Van Ghistele als Coornhert uit de mogelijkheden van de rederijkerstraditie de vorm kozen die zij

voor hun doel de meest geëigende achtten, houdt hij zich slaafs het woord
aan die van zijn voorbeeld.
is hier inderdaad op zijn plaats
Dat zou niet erg zijn geweest, als hij erin geslaagd was, behalve de moderne
vorm ook het moderne taalgebruik van Salel en Jamyn in het Nederlands
over te brengen. Daarvan is echter geen sprake. Bij alle „letterlijkheid" van
zijn vertaling transponeert Van Mander hun Renaissancistische verzen in
typische rederijkerstaal. En wat erger is: in onhandige, vaak onduidelijke,
syntactisch meermalen verzandende rederijkerstaal. Het fragment over het
afscheid van Hektor en Andromache levert daarvan herhaaldelijk het bewijs.
Vergeleken bij het taalgebruik van Coornhert is dat van hem ronduit zwak of
zelfs slecht. De „goede" gedeelten komen niet uit boven het redelijk aanvaardbare; verrassingen zoekt men er tevergeefs. Nooit laat Van Mander zich door
zijn onderwerp meeslepen tot afwijkingen of toevoegingen, waaruit iets van een
eigen visie blijkt. Wat er ook tegen Van Ghistele valt aan te voeren, men
kan onmogelijk ontkennen dat zijn na-vertellen van de Aene'is een creatief
element bevat. In nog veel sterkere mate geldt datzelfde voor Coornhert's
Dolinghe. Maar bij Van Mander is er in de weergave van de feiten en in het
taalgebruik evenmin iets pereatiefs op te merken als in zijn vormgeving.
In De eerste 12.Boecken vande Ilyadas hebben wij niet alleen te doen met
de laatste, maar ook met de minst belangrijke van de drie 16de-eeuwse eposvertalingen uit de rederijkerstijd, waarover wij beschikken. Dat geldt zowel
literair-historisch als literair-artistiek. Literair-historisch heeft Van Mander's
vertaling nauwelijks betekenis, omdat zij te laat verscheen om enige invloed
te kunnen hebben op de ontwikkeling van het Nederlandse vers. Literair gezien mist zij het minimum aan creativiteit, dat ook een vertaling tot „eigen
werk" en tot poëzie kan maken.
§ 5.

DE AANVULLING VAN B.D. OP COORNHERT'S „DOLINGHE"

Uit literair-historisch oogpunt is de verschijning, in 1606, van De tweede
XII.Boecken Odysseae 155 in tweeërlei opzicht een niet onbelangrijke gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk, omdat deze uitgave de boeken xm-xvn
en het begin van boek xvm, die nog door Coornhert geschreven waren, bevat
en daarmee naar alle waarschijnlijkheid voorkomen heeft dat zij verloren
gingen. Maar verder ook, omdat de ontbrekende boeken werden aangevuld
door een auteur, die op de kentering van de 16de en 17de eeuw leefde en
wiens werk daarvan de duidelijke sporen vertoont. Zijn aanvulling illustreert
op curieuse wijze de geleidelijke overgang van het rhetoricale naar het Renaissancistische vers, zoals die zich bij de dichters van lagere orde voltrok. En
tevens is zij de eerste bijdrage in de landstaal op episch gebied, die de nieuwe
eeuw aan onze literatuur heeft geleverd.
De auteur

De bewuste auteur wordt op het titelblad van 1606 slechts met de initialen
1"6 Zie boven, blz. 274.
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B.D. aangeduid. Naar zijn identiteit valt dan ook slechts te raden. Weevers
heeft als voorzichtige hypothese gesteld, dat B.D. misschien Bernardus Dwinglo
is geweest: predikant te Berkel en vanaf 1615 te Leiden, waar hij in 1618
vanwege zijn Remonstrantse overtuiging werd afgezet; op de Dordtse synode
een van de woordvoerders van de Remonstranten en daarna een van hun leiders; overleden na 1648, waarschijnlijk te Haarlem. „Deze man kende dus
Latijn, had een Universitaire opleiding gehad en was een geestverwant van
Coornhert", merkt Weevers op. Maar terecht laat hij daar onmiddellijk op
volgen: „Dit alles bewijst natuurlijk nog niets, maar de mogelijkheid dat hij de
vertaler was, dient toch overwogen te worden". 156 Daarbij mogen wij dan
echter niet uit het oog verliezen, dat Dwinglo van 1600 tot 1607 ingeschreven
was aan het Statencollege te Leiden; als hij de aanvullende vertaler was, gaat
het dus om een jeugdwerk uit zijn studententijd.
De mogelijkheid bestaat inderdaad. Maar zij is naar mijn mening toch
te vaag om te rechtvaardigen dat men nu verder B.D. „voor 't gemak maar
Dwinglo" noemt, zoals Weevers doet. 157 Dat suggereert te veel een waarschijnlijkheid in plaats van een niet-onmogelijkheid. In het onderstaande houd ik
mij daarom, in afwijking van Weevers, aan het enige waaromtrent wij zekerheid hebben: de initialen B.D.

De vorm
B.D. heeft zijn best gedaan de Dolinghe te voltooien in dezelfde vorm, waarin Coornhert ze had opgezet. Het feit, dat hij beginnen moest met het afmaken van boek xviii, waarvan Coornhert reeds een gedeelte geschreven had,
zal ongetwijfeld tot deze beslissing hebben bijgedragen; als hij niet in dezelfde vorm was doorgegaan, zou boek xviii een onaanvaardbaar hybridisch
karakter hebben gekregen. Maar het spreekt niet vanzelf, dat hij die vorm ook
handhaafde voor de boeken die hij helemaal zelfstandig bewerken moest.
Hier had hij zonder veel bezwaar zijn „eigen vorm" kunnen kiezen, zoals drie
jaar later de tweede aanvuller van de Dolinghe dat zou doen. Waarèm hij
Coornhert ook daar bleef volgen, valt uiteraard niet vast te stellen. Waarschijnlijk deels uit respect voor diens persoonlijkheid, deels uit bewondering voor de
hechte structuur van de Dolinghe, en deels uit affiniteit met een literaire
traditie die hem dieper in het bloed zat dan hij zichzelf als kind van een

nieuwe tijd wellicht realiseerde.
Maar als die affiniteit inderdaad van invloed is geweest, dan was zij toch
niet sterk genoeg meer om B.D. het geheim van Coornhert's clause zonder
hende 158 te doen ontdekken. Op twee essentiële punten schiet hij tekort. Hij
heeft niet begrepen dat Coornhert in het beginstuk van elke „boek-clause"
hetzelfde rijmschema handhaafde: altijd abaab. En evenmin dat deze zijn
clausen stééds afsloot met een verlengde steert, die zo nodig verdubbeld of
verdrievoudigd werd : z of zz of zzz. Eigenlijk heeft B.D. alleen de structuur
van het middendeel doorzien, met de „hende"-loze voortzetting van aaneengeschakelde kruisende rijmen: bcbc/cdcd/dede/enz. Dat middenstuk vinden wij
dan ook onveranderd bij hem terug. Maar van zijn zes „beginstukken"
voor
de boeken xix t/m xxiv
komt er niet één met Coornhert's abaab overeen.
15 s Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 134.
157 Ibidem, blz. 136.
158 Zie boven, blz. 283-284.
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de laatste gebruik van „een primitieve alexandrijn met eentonige caesuur, die
hier en daar onregelmatigheden vertoont". 165 De nadruk moet daarbij dan wel
vallen op „primitieve". Van alternering tussen betoonde en onbetoonde lettergrepen is bij B.D. nog maar nauwelijks sprake. In hoofdzaak komt het erop
neer, dat hij zijn syllaben telt en probeert op 12 of 13 per versregel uit te komen (waarbij het verschil tussen 12 en 13 niet wordt bepaald door het mannelijk- of vrouwelijk-zijn van het rijm). Het is dan ook in de eerste plaats door
de caesuur, dat wij eraan herinnerd worden met alex andrijnen te doen te hebben. Deze wordt vrijwel overal door een schuine streep (/) aangegeven, z6
consequent dat wij geneigd zijn aan een onnauwkeurigheid van de zetter te
denken, wanneer hij een enkele maal ontbreekt.
Wij kunnen bij Van Mander en B.D. de ontwikkeling v an het rederijkersvers
naar de jambe in twee verschillende fasen waarnemen. Van Mander volgde
de vers communs van Salel na, door zich te richten naar het aantal syllaben
per regel, maar zonder rekening te houden met alte rnering en caesuur. 1fi6 B.D.
is een stap verder: de Nederlandse poëzie had inmiddels het principe van de
jambe ontdekt, en hij wist dus waarom het ging. Met de alternering kon hij
nog maar slecht overweg, maar de caesuur viel gemakkelijker te realiseren;
misschien heeft hij aan die laatste zoveel aandacht besteed om enigszins te
compenseren wat hij besefte dat er aan de eerste ontbrak.
De manier van vertalen
Uit de bewoordingen op het titelblad van De tweede X1I.Boecken Odysseae
uit 1606 valt niet anders af te leiden dan dat B.D. evenals Coornhert uit het
Latijn heeft vertaald. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat dit niet
juist zou zijn. Weevers schijnt er zelfs van uit te gaan al zegt hij het niet
met zoveel woorden , dat B.D. gebruik heeft gemaakt van dezelfde GrieksLatijnse Homerus-editie door Casparus, die ook Coornhert's bron was geweest. Dat is heel goed mogelijk. De uitgever Hendrick Barentsz zou mèt het
onvoltooide manuscript van de tweede helft van de Dolinghe 00k het exemplaar van Casparus in handen gekregen kunnen hebben, dat er als het ware
bij hoorde. Als dit het geval is geweest, ligt het voor de hand dat hij zowel het
een als het ander aan B.D. ter hand heeft gesteld, met de opdracht voort te
gaan waar Coornhert was opgehouden. Maar zekerheid daaromtrent hebben
wij niet. Het is 00k mogelijk, dat Coornhert's Casparus niet in handen van

Barentsz gekomen is en dat B.D. vertaald heeft naar een andere
en dan
waarschijnlijk latere
Latijnse editie van de Odyssee. 187 Veel doet het er
trouwens niet toe. De verschillende uitgaven ontlopen elkaar maar weinig, en
bij een dichter van B.D.'s uiterst beperkte capaciteit zou het monnikenwerk
18 ° Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 137. Even verder preciseert Weevers de eigen
aardigheden van deze alexandrijn als volgt : „Regels van 14 en 15 lettergrepen worden
óf veroorzaakt door een vrouwelijke caesuur, 6f doordat twee korte syllaben de plaats
van één lange innemen. Gaan beide verschijnselen samen, dan zijn er 15 of 16. Begint
de eerste of tweede vershelft trochaeisch, dan is 't gevolg een kort vers van 11 lettergrepen. Hiermee zijn alle variaties van dit vers behandeld. Het is altijd tot de alexandrijn te herleiden..."
16 a Zie boven, blz. 302.
1" Vgl. de lijst van Latijnse vertalingen, die Weevers geeft (Coornhert's Dolinghe,
blz.
8-9) en die tot 1589 loopt. Maar sindsdien waren er herdrukken, bewerkingen en
nieuwe edities verschenen.
.
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zijn een moeizaam en tijdrovend onderzoek naar diens preciese bron in te stellen, zoals Weevers dat en daar terecht voor die van Coornhert heeft
gedaan. Ik volsta d an ook met het signaleren van de noodzaak voor een vraagteken achter de verwijzing naar Casparus als bron van B.D.
Na wat wij reeds hebben opgemerkt ten aanzien van de onhandigheid,
waarmee B.D. de vorm van Coornhert „handhaafde" en waarmee hij „alexandrijnen" schreef, verbaast het ons niet eenzelfde onbeholpenheid terug te
vinden in zijn manier van vertalen. Het is een inspannende en vaak irriterende
bezigheid, te trachten in zijn verzen de lijn en de zin van het verhaal vast te
houden. Soms lukt dat een hele tijd redelijk goed, tot wij opeens stuiten op een
aantal verzen waaraan geen touw vast te knopen schijnt te zijn. Weevers kenschetst dergelijke passages als „wartaal" of „onzin", en schrijft ze toe aan een
gebrekkige kennis van het Latijn, die tot gevolg had dat B.D. de tekst niet
begreep en er maar wat van maakte. 168 Ik geloof echter, dat hij B.D. daarmee
onrecht doet. Naar mijn mening beheerste deze het Latijn wel degelijk en
begreep hij precies wat er stond. De „onbegrijpelijke" plaatsen in zijn vertaling
moeten uit andere oorzaken worden verklaard. In de eerste plaats uit de onbeholpen wijze van formuleren in het algemeen; maar direct daarna dient B.D.'s
forceren van de taal te worden genoemd. Hierboven heb ik al vermeld, dat
hij rimae causa woordvormen en woordbetekenissen willekeurig verandert.
Om dezelfde reden kiest of construeert hij meermalen een ongebruikelijke
zegswijze, zonder zich te bekommeren om de duidelijkheid daarvan in de
context, als zij hem maar een bruikbare rijmklank oplevert. Ook buiten het
rijm heeft hij trouwens een voorkeur voor ongewone, ongetwijfeld als verrassend bedoelde, uitdrukkingen die „wat vertolcks" behoeven. Het ligt voor de
hand, dat de zetter met dergelijke woorden en zegswijzen wel eens moeite
gehad zal hebben en ze verkeerd gelezen of begrepen heeft. Gezien de slordige
of haastige correctie misschien mede omdat de verschijning van het boek
vertraagd was, doordat B.D. voor zijn aanvulling meer tijd nodig bleek te
hebben dan voorzien was 169 moet de lezer dus steeds rekening houden met

de mogelijkheid van zinstorende drukfouten.
Wanneer wij tegen deze achtergrond de passage, die Weevers als voorbeeld
van „wartaal" citeert nader gaan bekijken, levert dit een verrassend resultaat
op.
De bewuste passage komt voor in boek xviii. Vermomd als bedelaar is
Odysseus zich op de hoogte komen stellen van de toestand in zijn huis. Na de
„rechtmatige" bedelaar Irus in een vuistgevecht overwonnen te hebben, maakt
hij van het aldus verworven prestige gebruik om de dienaressen naar bed te
sturen: hij zal in hun plaats wel voor de vuurpannen zorgen, die de zaal verlichten waar de vrijers hun feestgelag in de nacht willen voortzetten. Een van
de ontrouwe dienaressen, Melantho, ergert zich aan dit bevel van een bedelaar
en valt schamper tegen hem uit. In XVIII, 321-326, doet Homerus aan deze
uitval een karakteristiek van de spreekster voorafgaan. Bij B.D. vinden wij die
als volgt terug:
En Melantho schoonsoon/ sprac dus met ongemake
Van Delius gesproten/ van Penelope opgevoet/
Was dees als dochter waert/ om datse wat vermake
" 8 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 138.
" 9 Zie boven, blz. 274, noot 44.
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Conde bybrengen/ tot Penelopes versoet/
Eurymachus de vast/ haer leersen aen zijn voet
Dese heeft Ulyssem/ dus schamper toegesproken.

5

(blz.92)

Bij Homerus
en dus ook in B.D.'s bron
wordt Melantho „schoonwangig" genoemd. „Schoonsoon" is in verband met haar zulke volslagen
onzin, dat wij wel aan een drukfout moèten denken. Uitgaande van de oorspronkelijke tekst, mogen wij daarom veronderstellen dat B.D. schoontoon,
schoon van coon (= wang), had geschreven: een volkomen juiste vertaling,
zij het door middel van een ongebruikelijke woordcombinatie, waarvan de
zetter het slachtoffer werd. De tweede „onbegrijpelijkheid" schuilt in reg. 5.
Maar ook hier is een bevredigende oplossing te vinden, als wij uitgaan van
wat er volgens de oorspronkelijke tekst bedoeld moet zijn: nl. dat Melantho
de minnares van Eurymachus was. B.D.'s regel kan inderdaad deze betekenis
hebben; wij behoeven daartoe alleen maar leerse(n) en voet in lascieve zin te
interpreteren als resp. „vagina" en „penis", waardoor tevens duidelijk wordt
dat de verstaan moet worden als de (= deed). Met deze emendatie en interpretatie wordt de passage niet alleen begrijpelijk, maar blijkt zij geheel in
overeenstemming met wat Homerus zegt. 17°
Ik geef nog een tweede voorbeeld. Op blz. 138 van zijn proefschrift citeert
Weevers met enige waardering de eerste negen regels uit B.D.'s vertaling van
Penelope's wanhopige klacht tot Artemis in boek XX. Ik betwijfel ernstig of
deze regels begrepen kunnen worden door iemand, die niet reeds van elders
weet wat er de inhoud van moet zijn. Maar dat laat ik rusten. Het is mij te
doen om de zin, die Weevers onmiddellijk op zijn citaat laat volgen: „Verderop struikelt hij weer over zijn woorden, en schrijft onzin doordat hij de tekst
niet begrijpt ...". Ik heb gezocht naar de passage uit Penelope's verdere gebed,
die Weevers op het oog heeft gehad, en ik meen die gevonden te hebben in de
slotregels van haar klacht (Od. XX, 79-91). So in het eerste vers van mijn citaat slaat terug op het voorafgaande en betekent: „zoals de dochters van Pandareos door de Harpijen uit het aardse leven werden weggeroofd".

5

10

So moeten my oock schenden die vanden Hemels troon
Of wel Diana slaera/ om Ulyssem te vinnen
Onder de diepe aerd'/ op dat ick niet ga binnen
Met eenen anderen man om dien te verheugen
Sulcx ongeluc is soet/ en metter tijt te winnen
Als yemandt s'daechs insuypt/ des droefheydts bitter teughen
End 'snachts maer rusten can/ want dit is ja gheen leughen/
dat de slaper vergeet al quaets en goets gevoelen
Maer my moeten den Goden/ in droom noch druck toeveughen
My docht dat desen nacht by my een lach vroelen
Een even als hy was/ doe hy van lant ginck coelen
Mijn hert verheuget sprac/ dit is geen droom maer waer
dit sprackse en men Bach/ den dageraet opsoelen [ .1
(blz.117)

"° Ten overvloede geef ik nog een moderne weergave van het citaat : „En Melantho, de
schoon-wangige, sprak schamper aldus — zij was een dochter van Delius en door
Penelope als een eigen kind opgevoed om de vreugde die deze daarin vond; Eurymachus had geregeld geslachtelijke omgang met haar — deze dan heeft schamper tot
Ulysses gezegd".
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Over zijn woorden struikelen doet B.D. hier inderdaad! Maar onzin schrijft hij
desondanks niet. Als wij de ongebruikelijke zegswijzen en woorden interpreteren vanuit onze kennis van het origineel, wordt de passage niet alleen
begrijpelijk, maar blijkt zij zelfs vrij tekst-getrouw te zijn. Ik zou er de volgende „vertaling" van willen geven:
Mogen de bewoners van de Hemel zo ook mij te gronde richten, of wel
moge Diana mij doden, opdat ik Ulysses vinde in de onderwereld en
niet met een andere man de slaapkamer binnenga om hem huwelijksvreugde te geven! Iemands ongeluk is zachtaardig en op de duur te overwinnen
(verdragen?), als hij overdag de bittere teugen van het verdriet drinkt,
maar 's nachts rustig slapen kan; want het is wáár, dat wie slaapt alle
besef van ongeluk en geluk vergeet. Maar mij menen de Goden ook in
de droom nog verdriet te moeten geven! Ik dacht, dat er vannacht iemand
bij mij lag rond te draaien, iemand zoals hij (Ulysses) was toen hij het
land verliet voor de koele zee; mijn hart juichte: dit is geen droom, maar
werkelijkheid! Zo sprak zij, en onderwijl zag men de dageraad over de
drempel van de horizon komen. [soele: drempel (Kil.)]
Ik durf niet beweren dat het overal mogelijk is, de „onzin" van B.D. tot
„zin" terug te brengen. Ik heb dat niet systematisch onderzocht; opnieuw geldt
dat zulk een onderzoek bij een poeta minimus als B.D. onvruchtbaar monnikenwerk zou zijn. Het was slechts mijn bedoeling aan te tonen, dat men bij
hem in ieder geval voorzichtig moet zijn met het concluderen tot gebrekkige
kennis van het Latijn en het schrijven van wartaal.
Bij al zijn tekortkomingen heeft B.D. toch één redeeming feature: hij voelde
de poëzie van Homerus aan. Weevers heeft daarop terecht de aandacht gevestigd. Hoewel met enige reserve, ben ik het in principe met hem eens, als
hij opmerkt:

Wanneer men bij Dwinglo lang genoeg doorleest, begint men zijn onbeholpenheid te vergeten; dan krijgt men plezier in de enigszins boerse manier waarop hij van Homerus geniet ... [ ... ] Dwinglo las de Odyssee
met een kunstenaarsoog, maar zijn techniek was zo onvoldoende dat 't hem
slechts zelden gelukte zijn visie op de lezer over te brengen. 171

Ter adstructie kan ik volstaan met te verwijzen naar het fragment, dat ik als
proeve van zijn vertaaltrant nu laat volgen.
Proeve van vertaling

Het fragment is een weergave van Odyssee XXII, 433-473. Nadat alle
vrijers gedood zijn, laat Odysseus door Telemachus zijn oude voedster Euryclea
bij zich roepen. Zij krijgt opdracht de twaalf dienaressen naar hem toe te sturen, die Penelope ontrouw zijn geweest en met de vrijers hebben geheuld en
gehoereerd.
Dit seyd hy en de oude/ dom boven inde woon:
den Meyskens dat aenseggen/ tot haesten die gedreeft172 [ .1
171 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 139 en 142.
172 gedreeft: (rimae causa voor) gedreven. Versta : en heeft ze tot haast-maken aangedreven.
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Conclusie
De eerste bijdrage van de 17de eeuw aan de Nederlandse epiek is bepaald
geen succes geweest! De onbeholpenheid van de rijmtechniek met forcering
van woordvormen en woordbetekenissen, de primitiviteit van de alexandrijnen,
de onhandige en eigenzinnige wijze van formuleren die nog ondoorzichtiger
wordt door een hang naar ongewone en „neologistische" zegswijzen, de haast
waarmee naar alle waarschijnlijkheid gewerkt moest worden, de storende drukfouten die aan de tekst soms elke zin ontnemen dat alles heeft het werk
van B.D. praktisch onleesbaar gemaakt. Wie genoeg moed en geduld weet op
te brengen om door te zetten, krijgt tenslotte zoals Weevers het uitdrukt
— „plezier in de enigszins boerse wijze waarop hij van Homerus geniet"; maar
dat plezier weegt niet op tegen de tijd en de moeite die het kost om ertoe door
te dringen. En bovendien: is er fnuikender kritiek op een vertaling mogelijk
dan de constatering, dat men telkens het origineel moet raadplegen om het
Nederlands te kunnen begrijpen?
Historisch gezien is de aanvulling van B.D. interessant als overgangsfase
tussen de eposvertalingen door rederijkers en die door Renaissancistische
dichters. Maar die fase voert hier door een dieptepunt.
§ 6.

DE AANVULLING VAN I.G.H. OP COORNHERT'S „DOLINGHE"

Nu wij het werk van B.D. hebben leren kennen, verwondert het ons niet
dat Hendrick Barentsz
toen hij besloot tot een herdruk van De tweede X11.
Boecken Odysseae, die in 1609 zou verschijnen 187
gezocht heeft naar iemand die de aanvulling van 1606 door een grondige herziening begrijpelijker
en leesbaarder zou kunnen maken. Hij slaagde erin, een zekere I.G.H. bereid
te vinden deze allesbehalve gemakkelijke taak op zich te nemen.
De auteur

Omtrent de identiteit van deze I.G.H. tasten wij evenzeer in het duister als
omtrent die van B.D. Wel kennen wij behalve zijn initialen ook de zinspreuk
waarmee hij zijn werk signeert: „Haect nae beter", maar deze blijkt al evenmin een bruikbaar uitgangspunt naar identificatie op te leveren. In zijn proefschrift heeft Weevers, op grond van die zinspreuk, verondersteld dat de man
I. G. Haeck zou kunnen hebben geheten, al moet hij erkennen in biografieën
e.d. tevergeefs naar iemand van die naam te hebben gezocht. 188 In de inleiding
op zijn editie van de Dolinghe stelt hij vijf jaar later een wat concreter mogelijkheid:
Prof. B. Becker was zo vriendelijk mij mee te delen dat Coornhert's
Leydt-sterre (Gouda 1590) opgedragen is aan zijn vriend Jan Godevaarts, die te oordelen naar een groot aantal woordspelingen in deze
opdracht wel Haag(h) zal geheten hebben. Dit zou heel goed de bewerker
I.G.H. kunnen zijn. 189
Het is niet onmogelijk. Maar ook dit blijft tenslotte een losse hypothese, zolang
niet b.v. komt vast te staan dat „Haect nae beter" de (of: een) zinspreuk van
187 Zie boven, blz. 275.
188 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 135-136.
189 Dolinge, ed. Weevers, blz. xir noot 1.
,
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Jan Godevaarts was. Ik doe hier daarom hetzelfde als ik ten aanzien van B.D.
heb gedaan, en duid verder de auteur slechts met zijn initialen aan.
De taak van I.G.H.

Wij beschikken over twee gegevens omtrent de aard van de taak, die aan
I.G.H. werd opgedragen of die hij zichzelf heeft gesteld: het titelblad van
1609, en een Ode die hij na de laatste bladzij van de Odyssee laat volgen en
waarin hij uiteenzet wat hij met zijn werk beoogd heeft. 199 Helaas laten beide
aan duidelijkheid veel te wensen over en roepen zij meer vragen op dan zij
beantwoorden.
Het titelblad van 1609 is vrijwel gelijkluidend aan dat van 1606.. 191 Alleen
is „nu eerstmael uyt het Latijn in Rym verduytscht, door D. V. Coornhert,
ende B.D." veranderd in: „nu eerstmael uyt het Latijn in Rijm verduytscht
door D. V. Coorn-hert, ende I.G.H. oversien ende verbetert". Daaruit valt
moeilijk iets anders te lezen dan dat de aanvulling van B.D. door een nieuwe
vertaling van I.G.H. vervangen werd. Maar wat is er dan „oversien ende verbetert"? Het was immers juist het werk van B.D. dat daarvoor in aanmerking
kwam! Is er misschien iets weggevallen, en had er moeten staan: „nu eerstmael
uyt het Latijn in Rijm verduytscht door D. V. Coorn-hert ende B.D., ende door
I.G.H. oversien ende verbetert"? Maar zelfs als wij dit aannemen, blijft er nog
een moeilijkheid over. Want dan staat er, dat I.G.H. de gehele vertaling heeft
herzien en verbeterd, met inbegrip dus van de boeken die Coornhert geschreven had.
Dat laatste is echter in tegenspraak met wat I.G.H. in zijn Ode meedeelt.
Met nadruk verzekert hij, aan het werk van Coornhert niet te hebben geraakt.
Wat hij dan wèl deed, geeft hij als volgt weer: „Ick t'gheen gheschooren bleef
// Nae macht [ejen inslach geef" (= wat niet verder gekomen was dan de
schering van het weefsel, maak ik naar mijn beste kunnen af, door er een inslag aan toe te voegen). Erg duidelijk is dat zeker niet. Maar het ligt toch wel
voor de hand, aan te nemen dat I.G.H. hier doelt op de vertaling van B.D.,
die door hem zoals Weevers m.i. terecht interpreteert „als zo kaal en
onaf beschouwd wordt, dat hij ze alleen aanvaardt als de schering waarvan hij
met zijn eigen inslag een behoorlijk weefsel wil maken". 1 92
Op grond van deze interpretatie meen ik, dat wij inderdaad mogen concluderen tot het wegvallen van een drietal woorden op het titelblad van 1609,
maar daarbij „oversien ende verbetert" alleen moeten betrekken op het aandeel van B.D. Aldus: „nu eerstmael uyt het Latijn in Rijm verduytscht door
D. V. Coorn-hert ende B.D., ende door I.G.H. [voor wat de laatste betreft]
oversien ende verbetert".
In de tweede helft van zijn Ode spreekt I.G.H. over „Den gulden Peter
Hooft" als over zijn „Meester", en verklaart hij: „Op zijn behulpsaemheyt, //
Ic steun en heb bestaen dit werc". Hoe wij dat laatste precies moeten opvatten,
is weer niet duidelijk. Heeft Hooft op de een of andere manier I.G.H. geholpen? Maar dan toch niet bij de praktijk van het werk, want er valt in de verzen van I.G.H. volstrekt niets te ontdekken dat aan de poëzie van Hooft herinnert! Ik ben daarom geneigd aan te nemen, dat de bewuste hulp beperkt is
19 o Men vindt die Ode afgedrukt in: Th. Weevers,
Coornhert's Dolinghe, blz. 135.
191 Zie boven, blz. 274.
192
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 136.
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gebleven tot technische uitleg. Het is alleszins denkbaar, dat I.G.H. op de
vergaderingen van De Eglantier Hooft heeft leren kennen en zich door diens
dichterlijk voorbeeld geïnspireerd heeft gevoeld. Eveneens, dat hij zich verstout heeft zijn „Meester" om nadere toelichting te vragen inzake een aantal
technische aspecten van de nieuwe Renaissancistische poëzie, waarmee hij
moeite had of die hij niet goed begreep. Hooft zal op zulk een verzoek van
een Kamer-genoot ongetwijfeld welwillend gereageerd hebben en hem „behulpsaemheyt" hebben betoond. Op deze manier laat de mededeling van
I.G.H. zich als juist aanvaarden, zonder dat Hooft al te rechtstreeks bij diens
aanvulling op de Dolinghe betrokken wordt. De intrinsieke betekenis van de
bewuste regels komt dan hierop neer, dat I.G.H. zichzelf aan zijn lezers presenteert als een moderne dichter die niets meer met de rederijkerij te maken
heeft: een dichter uit de school van Hooft!
Drieërlei vormgeving

De manier, waarop I.G.H. zijn taak opvatte, heeft ertoe geleid dat de
tweede druk van De tweede XII.Boecken Odysseae een merkwaardig conglomeraat van poëtische vormgevingen is geworden.
Allereerst vindt men er in de boeken xm t/m xvii de clause zonder hende
van Coornhert. Overeenkomstig de verzekering in zijn Ode heeft I.G.H. diens
werk niet „geraeckt" of „vermaeckt". De tekst is dan ook gelijk aan die in
de uitgave van B.D., behoudens kleine spelling- en interpunctie-varianten, die
wel evenals de „enkele fouten", waarvan Weevers gewag maakt 193 aan
de zetter zullen moeten worden toegeschreven.
In boek xvIII liet I.G.H. de eerste 150 regels eveneens onveranderd; pas bij
reg. 151 begint hij te „oversien ende verbeteren". Terecht heeft Weevers daaruit afgeleid, dat hier dus het punt ligt waar de vertaling van Coornhert ophield en B.D. aan het werk ging. 194 Hoewel I.G.H. zich aan de vormgeving
van de laatste niet gebonden behoefde te achten, laat hij die tot het einde
van het boek in principe toch ongewijzigd. Waarschijnlijk vond hij, dat het
niet aanging halverwege een boek, waarvan het rijmschema door Coornhert
zelf was aangegeven, over te schakelen op een geheel andere rijmstructuur.
Hij volstaat dus met het brengen van wat meer regelmaat in B.D.'s primitieve
alexandrijnen, het wegwerken van „onbegrijpelijkheden", en het vervangen
van een aantal rijmcombinaties door andere. In wezen wordt de opzet van
B.D. niet aangetast. Vanaf vs.151 vinden wij in boek xvni dus de „vorm" van
die laatste: een clause zonder „afsluiting" en met alexandrijnen in plaats van
vrije rederijkersverzen.
Eerst in de boeken xix t/m Ø kon I.G.H. onbekommerd naar eigen inzicht te werk gaan. Hij maakt daarvan gebruik om deze boeken over te brengen in paarsgewijs rijmende alexandrijnen, met regelmatige afwisseling van
mannelijk en vrouwelijk rijm: zijn „eigen vorm". Daarmee is hij de éérste, die
voor het Nederlandse epos de vorm introduceert, welke gedurende de gehele
periode van Renaissance en Klassicisme onverbrekelijk aan het genre verbonden zal blijven.
In de laatste vijf boeken is er dus sprake van iets nieuws, waarop wij nader
dienen in te gaan.
193 Dolinge, ed. Weevers, blz. xrv.
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 136.
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De „eigen vorm" van I.G.H.

De eerste vraag, die zich daarbij voordoet, is die naar de „bron" van
I.G.H.'s vernieuwing. Voor wat de alexandrijnen als zodanig betreft, is het
antwoord niet moeilijk. In het eerste decennium van de 17de eeuw waren zij
geworden tot de vorm bij uitstek voor niet-lyrische moderne poëzie, terwijl
zij ook in de lyriek vooral in het sonnet veelvuldig werden gebruikt.
I.G.H. had dus voorgangers en voorbeelden genoeg. Op grond van wat hij in
zijn Ode zegt, mogen wij echter aannemen dat met name het werk van Hooft
hem heeft geïnspireerd en gestimuleerd. Weliswaar had deze vóór 1609 weinig
gepubliceerd, maar dat behoeft voor I.G.H. geen beletsel te zijn geweest zijn
zoals ik op grond van de Ode
werk te leren kennen, vooral niet als beiden
tot de actieve leden van De Eglantier
meen te mogen veronderstellen
behoorden. Een gedicht als de Rijmbrief zal ongetwijfeld in afschrift, en misschien zelfs wel in een verloren gegane druk, onder de Kamergenoten hebben
gecirculeerd. Hetzelfde geldt voor de bruilofts- en tafelspelen, de huwelijksverzen en andere min of meer publieke gelegenheidsdichten. Daarnaast kunnen
dan nog Hooft's jeugddrama's worden genoemd, waarvan de afgeschreven
rollen na te zijn gebruikt voor een opvoering in omloop bleven en door
liefhebbers werden verzameld. I.G.H. kan dus inderdaad in de eerste plaats
van Hooft hebben geleerd, hoe hij alexandrijnen schrijven moest.
Dat verklaart echter nog niet, hoe hij ertoe kwam ze als de meest geëigende
versvorm voor het epos te beschouwen. Op dat punt kan Hooft hem door zijn
voorbeeld de weg niet hebben gewezen. Het is mogelijk dat deze hem een
mondelinge aanwijzing heeft gegeven, maar nodig had I.G.H. die eigenlijk
niet. Hij beschikte immers over het voorbeeld van de Fransen. Wij hebben
gezien hoe Jamyn de Ilias-vertaling, die Salel in vers communs had opgezet,
in alexandrijnen voltooide. 195 Als reeds Van Mander deze vertaling kende,
is het geen te stoute veronderstelling dat ook I.G.H. ze onder ogen heeft gehad. Bovendien was in 1604 te Parijs de eerste volledige vertaling van de
Odyssee in het Frans verschenen: L'Odyssee d'Homere. Au Roy. De la version
de Salomon Certon. Tussen 1604 en 1609 zullen er wel exemplaren van deze
vertaling tot Amsterdam zijn doorgedrongen, zodat het niet uitgesloten moet
worden geacht dat I.G.H. ze kende. Ik heb mij zelfs afgevraagd, of hij bij

zijn herziening van B.D. niet op Certon zou hebben gesteund of naar hem zou
hebben vertaald. Bij onderzoek bleek dat echter niet het geval. Wanneer
I.G.H. deze Franse voorganger heeft gekend, dan is diens invloed beperkt gebleven tot het versterken van de overtuiging, dat alexandrijnen met regelmatige
afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm de meest geëigende vorm waren
voor het epos in de volkstaal.
zoals Weevers al verDe enige directe bronnen van I.G.H. waren dus
onderstelde196
de vertaling van B.D. en de Latijnse Homerus-editie waarvan deze was uitgegaan en die misschien de oude Casparus van Coornhert
was. 197 Zoals uit de Ode blijkt, wilde hij eigenlijk niet meer doen dan een
inslag toevoegen aan de schering van zijn voorganger, d.w.z. diens werk uit
poëtisch oogpunt „voltooien". Toen hij er in boek Ø echter toe overging tot
dit voltooien óók het overbrengen in paarsgewijs rijmende alexandrijnen te
19 b Zie boven, blz. 300.
196 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 137.
197
Zie boven, blz. 319-320.
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rekenen, verschoof deze oorspronkelijke opzet. Het grote verschil in rijmstructuur maakte zo veel en zo ingrijpende wijzigingen nodig, dat de omwerking
praktisch neerkwam op een nieuwe vertaling. Toch werd daarbij de band met
B.D. niet helemaal verbroken. Tot het einde toe vindt men in het werk van
I.G.H. uitdrukkingen, woorden en vershelften, die in de vertaling van B.D. op
precies dezelfde plaats voorkomen. Aan de andere kant maakte de bewerker
ook geregeld gebruik van de Latijnse tekst, niet in de laatste plaats om er
waaraan B.D. evenmin als Coornhert 198 aandacht had beepitheta ornantia
aan te ontlenen, die hem voor een bepaalde versregel aan de vereiste
steed
lengte of een passend rijm konden helpen. Van een systematisch handhaven
der epitheta zoals bij Peletier du Mans 199 is bij hem echter geen sprake; het
al dan niet gebruiken ervan is enkel een kwestie van opportuniteit.
De alexandrijnen, die I.G.H. schrijft, staan over het algemeen stevig op
hun „voeten" en sluiten in technisch opzicht goed aan bij de opvattingen van
Hooft. 200 Bij kleine onregelmatigheden als regels met een syllabe te weinig of
te veel, dient men ook hier rekening te houden met de waarschijnlijkheid van
een vergissing bij het zetten; de „fouten" laten zich te gemakkelijk herstellen
om zonder meer aan de auteur te mogen worden toegeschreven. Hooft behoefde zich over de techniek van zijn „leerling" niet te schamen. Maar er is
méér nodig dan techniek om poëzie te schrijven. En doordat I.G.H. over dat
„méér" niet beschikte, bleven zijn alexandrijnen levenloos.

De manier van bewerken
Een goede aanwijzing voor het feit, dat I.G.H. de vertaling v an B.D. inderdaad slechts wilde verbeteren en niet vervangen, vindt men ook in de argumenta en in de marginale notities die van perikoop tot perikoop aangeven wat
daarin aan de orde komt. In principe neemt hij beide zonder meer van zijn
voorganger over. Slechts af en toe brengt hij een verandering aan. Zo bekort
hij enkele van de argumenta, met name die van de beide laatste boeken. Daar
doet hij het zelfs zo drastisch, dat zij hun betekenis als inhoudsopgave vrijwel

verliezen. Bij dat van boek xxiv maakt hij bovendien een lelijke fout. Het
gaat erom, dat Mercurius de zielen van de door Ulysses gedode vrijers naar de
onderwereld voert, waar zij in gesprek raken met de schimmen van de Griekse
helden, die vóór Troje gevallen zijn of na hun terugkeer de dood hebben gevonden. I.G.H. laat ze echter „mette troyaensche sielen nomen te spreecken"
(blz. 161; cursivering van mij). Had hij langzamerhand genoeg van zijn werk
gekregen en haastte hij zich met afnemende nauwkeurigheid naar het einde?
Men is geneigd die vraag bevestigend te beantwoorden, als men ziet dat hij ook
boek xxiv zèlf zo bekort dat hij er ruim 100 regels minder voor nodig heeft
dan Homerus en B.D.
In de marginale notities treffen wij eveneens besnoeiingen aan. I.G.H. bekort ze, of laat ze helemaal vervallen als hij meent dat ze overbodig zijn. 201
bekortingen en weglatingen raken
lang niet altijd gelukkige
Met deze
wij aan een verschijnsel, dat kenmerkend is voor het werk van I.G.H. Ook in
" 8 Zie boven, blz. 289-290.
" 9 Ibidem.

200 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 138.
201 Wanneer wij echter in boek xix ruim tien bladzijden aantreffen zonder enige notitie
in de marge, dan is dit een te uitzonderlijk geval om niet eerder aan onnauwkeurigheid
van de zetter te denken dan aan opzet van I.G.H.
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van Odysseus' voeten hem herkent aan het litteken van de wonde, die hem
indertijd door een wild zwijn was toegebracht. Het verhaal van het avontuur
met dat zwijn is door Homerus als excurs ingelast. Het gaat om een gebeurtenis, die plaats vond toen Odysseus als jongeman zijn grootvader van moederszijde, Autolycus, bezocht en met diens zonen op jacht ging. Op de hellingen
van de Parnassus jagen zij een everzwijn uit zijn ondoordringbare leger in het
struikgewas op, dat Odysseus aan de voet verwondt voordat deze het kan doden. Bij de beschrijving van de schuilplaats van het zwijn maakt I.G.H. de fout,
die beschrijving op het borstelige haar van de ever te betrekken in plaats van
op het struikgewas, „waardoor de hele beschrijving der omgeving mislukt" 1205
In dezelfde passage komen trouwens meer onregelmatigheden voor. Bij Homerus (XIX, 432) komen de jagers, op zoek naar buit, steeds hoger op de berg,
tot in „de winderige dalen". Casparus vertaalt dit met „concavitates ventosas".
I.G.H. heeft de bedoeling blijkbaar niet begrepen; zijn weergave „En zijn in
corter stont by wint holen ghecomen" (blz. 107) geeft wel zo ongeveer de
woorden weer, maar gaat volkomen voorbij aan hun betekenis in de context.
Datzelfde is ook het geval, als even verder de zonen van Autolycus de gewonde Odysseus hulp bieden. „Autilochs soonen al bleeven in groot gevaer //
Als siend' Ulysses wond" (blz. 107), vertelt I.G.H. Maar er is in de context
geen sprake van enig gevaar dat nog zou kunnen dreigen. Het woord staat in
rijmpositie; heeft I.G.H. misschien de zin van zijn versregel opgeofferd aan
het rijm? Nog één typerende fout tot slot. In Od. XIX, 366, wordt gesproken over „uitgelezen hekatomben". I.G.H. wekt de indruk niet te weten wat
hekatomben eigenlijk zijn, als hij daarvan maakt: „Hecatumbas van gout"
(blz. 105). Het lijkt haast, of hij op zijn dwaalspoor is geraakt door het bekorten van wat B.D. hier niet erg gelukkig, maar toch zonder aperte onjuistheid
zegt: „Hecatomben weert veel goude" (blz. 107).
Niettegenstaande al deze tekortkomingen is de bewerking van I.G.H. uiteindelijk toch gemakkelijker te volgen en te begrijpen dan de vertaling van
B.D. al valt „gemakkelijker" lang niet altijd samen met „gemakkelijk"!
Proeve van vertaling
Als proeve van wat I.G.H. in doorsnee weet te bereiken, laat ik hier zijn
versie volgen van dezelfde episode, die ik van B.D. heb geciteerd. 206 Zodoende
kunnen de beide fragmenten met elkaar vergeleken worden. Men lette daarbij
op de door mij gecursiveerde woorden en uitdrukkingen, die I.G.H.
kennelijk aan de tekst van B.D. heeft ontleend. Verder op de epitheta in reg.
4, 8, en 18, alsmede op het wegvallen van de treffende vergelijking tussen de
opgehangen meisjes en de duiven die met hun kop in het net verstrikt zijn geraakt.
Dit seyden hyl t'out wijf dat ginc ten huysen uyt/

5

Om volgen des mans last gelijck hy had beduyt/
Hy riep Telemachum d'os en vercken man beyden/
En dees gevleughelde reden hy tot haer seyden:
Begint dees doode lien te dragen wt de sael/

Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 141. Weevers geeft op blz. 139-141 de episode
van de jacht in haar geheel, zowel naar de tekst van Casparus en van B.D. als naar
die van I.G.H.
Zog Zie boven, blz. 322-323.
205
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Met hulp aen die j oncwij f s en helpse wech te mael/
De throonen schoon daer nae en tafels wilt af dwalen
Met sponsen gatich hol en wilt me 207 water halen/
En op de plaets vant Hof in dat beheynde dal
Vermoort/ hout/ kerft en steeckt aldaer de Maeghden al/
Tot dat sy altesaem hun zielen Iaeten vaeren/
Vergeeten de wellust die hun met mans dee paeren.
Dit seyden hy [/1 terstont de vrouwen quamen daer/
Vol rou en tranen teer die sy storten te gaer/
Sy droegen eerst al wech de doot geslagen lieden
Onder de galery alsmen haer ginc gebieden.
Daer nae maecten sy schoon de troon en tafels mee
Met sponsen gatich veel en dweylen daer toe ree/
Telemachus en ooc d'os ende vercken-hoeder
Veeghden met besemen het bloet en vuyle poeder 208/
De maeghden droegent wech/ als dit al was gedaen/
Sijn sy ghelijcker hant al op de plaets gegaen.
Telemachus wel wijs began tot haer te spreken:
Met eenen snyren209 doot en sal ick niet doot steken
Die my schand en oneer gestort hebben opt hooft (.)
En sliepen byde boefs [/] hebben s'huys eer gerooft.
Dit seyden hy en heeft terstont een tou genomen/
Dat daer hingh ende was van een zwart Schip ghecomen 210/
Dit tou spand hy om hoogh aen twee dwarsbalcken vast/
En hinc de maeghden op/ elc aen een stercken bast/
Daer hingen sy te saem [/] men sach haer beenen beven [/]
Ten duerden doch niet langh/ haer cracht heeft haer begheven/
(blz.148 149)
-

Conclusie
Ook de tweede bijdrage van de 17de eeuw aan de Nederlandse epiek kan
niet anders dan een mislukking worden genoemd. Wel is de bewerking van
I.G.H. in het algemeen wat gemakkelijker te volgen dan de vertaling van B.D.,
maar de meerdere begrijpelijkheid blijft betrekkelijk en gaat gepaard met een
nagenoeg volledig verlies aan poëtische qualiteit. Terwijl B.D. nog beschouwd
kan worden als een uiterst onhandig dichter die het slachtoffer wordt van

zijn onvermogen om onder woorden te brengen wat hij zou willen zeggen,
blijkt I.G.H. slechts „een niet eens bizonder knap formalist, wie het vrijwel
geheel aan verbeelding ontbrak". 211
Op één punt heeft zijn bewerking echter historische betekenis. Voor het
eerst doet hier de Renaissancistisch-klassicistische epos-vorm bij uitstek zijn
intrede in onze literatuur: gepaard rijmende alexandrijnen met regelmatige
afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm. Daarmee is het tijdvak van de
rederijkersvertalingen definitief afgesloten. Ondanks het mislukken van zijn
bewerking leidt I.G.H. er toch een nieuwe periode mee in.
"77 me: më, mede.
208
poeder: (rimae causa voor) stof, vuilnis.
209

snyren:?? — Men zou kunnen denken aan verband met snyden en vertalen als „door
de snede van het zwaard". Waarschijnlijker lijkt mij echter, dat wij te doen hebben
met een zetfout voor suyvren, waarbij de u op zijn kop is komen te staan en de v is
weggevallen. Homerus heeft hier (XXII, 462) : xalaap6q.
210 Hier vertaalt I.G.H. nauwkeuriger dan B.D. met zijn „zwarte touw".
211 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 142.
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HOOFDSTUK VI

Vertaling van de „Pharsalia"
door Hendrik Storm

§ 1.

EEN „TOEVALLIGE" BIJDRAGE

De 17de-eeuwers zijn niet onmiddellijk voortgegaan op de weg, die de
Rederijkers zo duidelijk hadden aangewezen met hun vertalingen van epen uit
de Oudheid. Na de laatste drukken van die vertalingen, omstreeks 1610, volgen er op episch gebied ruim dertig „magere jaren". Zoals wij in hoofdstuk Iv
hebben gezien, wil dit niet zeggen dat er bij de Nederlanders geen belangstelling voor het epos bestond en dat er in het genre niet werd gewerkt. Zowel het
een als het ander was wel degelijk het geval, maar zonder dat dit tot publikaties leidde. Eerst in 1646 wordt dat anders. Dan vervangt Vondel de Aeneis
van Van Ghistele door een Renaissancistische vertaling-in-proza, en geeft
Lambert van Bos zijn eerste oorspronkelijke epen uit. De ontwikkeling van de
Nederlandse epiek komt opnieuw op gang.
Het verschijnen van Hendrik Storm's Pharsalia-vertaling in 1617 en 1620
is met het bovenstaande niet in tegenspraak. Die vertaling is slechts schijnbaar een uitzondering op de gesignaleerde epische pauze. Het was namelijk
niet liefde voor het epos die Storm tot zijn werk bracht, maar bewondering
voor de wijze waarop Lucanus een tragisch brok Romeinse geschiedenis beschreven en daarin de ondergang van de vrijheid betreurd had. Dat de Pharsalia volgens de epische theorie géén heldendicht mocht heten, omdat het te
veel een historische kroniek en te weinig een werk van verbeelding werd geacht, kon hem dan ook koud laten. De vorm, die Lucanus voor zijn werk gekozen had, was voor hem niet relevant; het was hem te doen om de inhoud
en de strekking. Men kan dus zeggen, dat de Lucanus-vertaling van Hendrik
Storm slechts bij toeval tot de geschiedenis van het Renaissancistisch-klassicistische epos in de Nederlanden behoort. Desondanks mag zij daarin uiteraard
niet onbesproken blijven.
Omtrent de auteur van deze „toevallige" bijdrage tot de Nederlandse epiek
is maar weinig bekend. Wij weten van Hendrik Storm slechts, dat hij vanaf
1594 raad en advocaat-fiscaal van de Amsterdamse Admiraliteit was, en dat
op 4 januari 1622 zijn negentienjarige dochter Margaretha in het huwelijk trad
met Hendrik Oetgens, telg uit een aanzienlijk Amsterdams geslacht. 1 Verder
kunnen wij uit het lofdicht, dat Bredero voor de vertaling van de Pharsalia
schreef, opmaken dat in 1617 de auteur reeds een man op jaren was; er is in
dat sonnet namelijk sprake van „sijn ouwt versilvert hooft". 2
Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, deel i (Haarlem 1903), blz.
103. Starter schreef voor Margaretha's huwelijk een bruiloftsdicht met bijbehorend
liedeken, dat men aantreft in zijn Friesche Lust-hof, ed. J. van Vloten (Utrecht 1864),
blz. 277-285. In de editie, die J. H. Brouwer van Starter's bundel verzorgde (Zwolse
Drukken en Herdrukken nr. 49A; Zwolle 1966), komt het gedicht niet voor, omdat
Brouwer zich beperkte tot de eerste druk van de Friesche Lust -hof uit 1621.
2
Zie beneden, blz. 340.
1
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De eerste uitgave van Storm's werk verscheen met het volgende titelblad:
De eerste ses bovcken // vanden voortreffelycken ende seer // vermaerden
Poeet // Marcvs Annevs Lvcanvs, // van 't // Borger Oorlog // der Romeynen, // tusschen // Caivs Ivlivs Caesar ende // Gnevs Pompeivs
Magnvs. // Overgheset in Nederlandsche rijm // door D. Henrick Storm.
// T'Amsterdam, // Bij Michiel Colijn Boeckvercoper // op 't water.
Hoewel er geen jaartal vermeld wordt, ook niet in een colophon, behoeft er
niet aan getwijfeld te worden dat 1617 het verschijningsjaar was. De Opdracht
is gedateerd: „In Amsterdam den 11 Iulij 1617", zodat wij aan de tweede helft
van het jaar hebben te denken. En dat is precies de tijd, waarin het zin had
de Nederlanders ter waarschuwing de catastrophale gevolgen van een burgeroorlog voor te houden. In de Republiek spitsten de politiek-religieuse tegenstellingen zich steeds meer toe. Op 4 augustus werd de Scherpe Resolutie afgekondigd: een gewapend conflict tussen de Staten van Holland en Maurits
scheen onvermijdelijk.
Tegen deze achtergrond wordt het begrijpelijk, dat Storm's vertaling in onvoltooide vorm werd uitgegeven. Er was geen tijd om te wachten tot hij ook de
laatste vier boeken klaar zou hebben. De helft van een waarschuwing was
beter dan niets, zelfs al kwam die helft niet toe aan de bloedige climax van
de Romeinse burgeroorlog: de beslissende slag bij Pharsalos in Thessalië,
waar Caesar zijn tegenstander Pompejus ve rnietigend versloeg (48 v.Chr.).
Wellicht moet uit deze achtergrond ook de discrepantie tussen de Franse
titel en het titelblad van de uitgave worden verklaard. Op de eerste wordt
Lucanus' werk genoemd met de naam waaronder het algemeen bekend stond:
Pharsalia. Maar op het titelblad krijgt het zijn eigenlijke naam: Van 't Borger
Oorlog der Romeynen (De bello civili Romanorum). Ter wille van de geladenheid die het woord „burgeroorlog" in 1617 had, en ter onderstreping van de
actualiteit die juist toen aan de vertaling moest worden toegekend?
In 1620 was het gevaar voor een burgeroorlog geweken. Door de waardgelders af te danken en in tal van steden de wet te verzetten, had Maurits
een Nederlands Pharsalos weten te voorkomen. Maar er was toch wel degelijk bloed gevloeid: dat van Oldenbarneveldt. En had Maurits door en na
zijn overwinning niet evenals indertijd Caesar de burgerlijke vrijheid aangetast? Dat was een vraag, die zeer verschillend beantwoord kon worden en
werd, maar die in ieder geval voorlopig actueel bleef.
Door die vraag kreeg de Pharsalia een nieuwe actualiteit. De parallellie tussen Rome en de Republiek betrof niet meer de burgeroorlog, maar de onderdrukking van de vrijheid door de overwinnaar; was men van de regen in de
drup gekomen? Het is begrijpelijk, dat onder deze omstandigheden de belangstelling voor Storm's vertaling aanhield en dat er aandrang op hem werd uitgeoefend ze te voltooien. Zo kwam het tot een tweede en nu volledige uitgave,
onder de titel:
M.Annaevs Lvcanvs, // van 't // Borger oorlogh der Romeynen, // tusschen // C.Ivlivm Caesarem // ende // Gn.Pompeivm Magnvm. // Overgeset // in Nederlands rym-dicht // door // D. Heyndrick Storm. //
T'Amsterdam, // By Michiel Colyn // Boeckvercoper op 't Water. //
A.° 1620.
Maar de tijden veranderen snel. Als in 1625 Maurits sterft en met Frederik
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Hendrik een nieuw tijdperk begint, verliezen de politieke tegenstellingen uit
het Bestand spoedig hun actualiteit. En daarmee raakt Storm's vertaling van
de Pharsalia, die aan deze actualiteit haar betekenis te danken had gehad, in
het vergeetboek.

§ 2.

DE „PHARSALIA" VAN LUCANUS

Om de hierboven geschetste, merkwaardige plaats, die Storm's vertaling in
de politieke verwikkelingen gedurende de laatste jaren van het Bestand heeft
ingenomen, aannemelijk te maken, dien ik wat nader in te gaan op het object
van die vertaling: de Pharsalia.
De auteur daarvan, Marcus Annaeus Lucanus (39-65 n.Chr.), was een
oomzegger van Seneca en behoorde aanvankelijk tot de vriendenkring van
Nero. Diens jaloezie op de artistieke vermogens van de jonge dichter, die de
zijne ver overtroffen, leidde echter tot verwijdering en zelfs vijandschap. Uit
wrok over het hem opgelegde verbod tot openbaar-making van zijn werk,
nam Lucanus deel aan de samenzwering van Piso tegen Nero. Na de ontdekking daarvan werd hij gedwongen een einde aan zijn leven te maken door zich
de aderen te openen.
Ondanks zijn vroege dood heeft Lucanus heel wat geschreven; het merendeel daarvan is echter verloren geraakt. Behouden bleef evenwel zijn hoofdwerk, De bello civili Romanorum, beter bekend onder de
op een misverstand berustende
titel Pharsalia. Vooral steunend op Livius, beschrijft de
dichter daarin het ontstaan en verloop van de grote burgeroorlog, die in
49 v.Chr. begon met het overtrekken van de Rubicon door Caesar en er tenslotte toe leidde dat deze tot dictator van het Romeinse rijk werd uitgeroepen.
Lucanus zag in deze dictatuur de ondergang v an de vrijheid. Hij tekent Pornpejus dan ook als de grote verdediger van de libertas en Caesar als de tyran
die ze belaagt en uiteindelijk ten onder brengt. Zijn epos is in wezen een hartstochtelijke weeklacht om het verlies van het kostbaarste goed, dat Rome bezeten had en dat mèt de republiek aan zijn burgers ontroofd was. Hij was er al
mee bezig vóór de breuk met Nero, toen hij van de nieuwe keizer nog iets
goeds verwachtte. In zijn eerste boek komt hij er zelfs toe, alle schande en
nameloze ellende van de burgeroorlog te aanvaarden, omdat zonder deze de
troonsbestijging van Nero niet mogelijk zou zijn geweest! Vanaf het vierde
boek na de breuk gaat echter ook Nero voor Lucanus behoren tot de
vijanden van de vrijheid. Het werk wordt er feller en bitterder door, maar
ook consequenter: met de overwinning van Caesar is de vrijheid voorgoed
verloren gegaan en Rome voorgoed overgeleverd aan de willekeur van tyrannieke heersers.
Lucanus heeft de Pharsalia niet kunnen afmaken. Zijn tiende boek is onvoltooid gebleven; het toevallige „einde" daarvan
de ernstige tegenslag
van Caesar in Alexandrië
moet dan ook vooral niet worden gezien als een
door de auteur bedoelde afsluiting. Algemeen wordt aangenomen, dat deze
zijn epos in ieder geval tot de dood van Caesar had willen voortzetten; misschien nog wel verder, want diens vermoording werd immers aanleiding tot
een nieuwe burgeroorlog. Als het in de bedoeling van Lucanus gelegen heeft
ook de gebeurtenissen van na 44 v.Chr. te behandelen, zou zijn werk ongetwijfeld meer dan 12 boeken hebben moeten tellen, wat een breuk met de nog
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Flaccus in zijn Argonautica en Statius in zijn Thebais keren Lucanus echter
de rug helemaal toe. Zoals Pichon het geformuleerd heeft:
Valerius Flaccus et Stace, plus conséquents avec eux-mêmes, reviennent
à l'épopée mythique, renchérissent encore sur Virgile, et font de la poésie
un simple exercice d'école sans caractère national. 5
Ook de epische theorie van Renaissance en Klassicisme heeft, zoals ons
reeds gebleken is, de Pharsalia als epos afgewezen; zij achtte Lucanus' dichtstuk te weinig een werk van dichterlijke verbeelding om als „eigenlijk"
d.w.z. Vergiliaans heldendicht te kunnen worden beschouwd.
Wat de rhetoriek betreft, is er nauwelijks verschil van mening over het
feit dat Lucanus op allerlei punten overdrijft. Pichon wijst op een te ver doorgevoerde en te fequente amplificatio, op te gezochte en kunstmatige antithesen, op te veel en soms als belachelijk aandoende hyperbolen; 6 P. J. Enk maakt
bezwaar tegen het ongemotiveerde geleerdheidsvertoon; 7 H. Wagenvoort
signaleert het overheersen van de frase, de voorkeur voor het sensationele,
het meermalen voorkomen van vals pathos. 8 Maar het eindoordeel verschilt
al naar gelang de persoonlijkheid van de beoordelaar. Pichon is onder de
indruk van Lucanus' spontane gevoels-uitstortingen en karakteriseert zijn
dichtkunst als wel minder groots dan die van Vergilius, maar „très passionné,
très imaginatif, et par dessus tout très personnel"; Enk is van oordeel dat
de Pharsalia „de schoonste rhetoriek bevat ooit in versmaat geschreven";
Wagenvoort daarentegen volstaat met te constateren dat „dit gedicht gebogen
(gaat) onder een zware last van rhetoriek". 9
Er vallen tegen het epos van Lucanus te veel gerechtvaardigde bezwaren
aan te voeren om het een meesterwerk te kunnen noemen. Maar het heeft
iets gróóts, juist in en door zijn excessen. Vandaar dat het telkens weer zijn
bewonderaars gevonden heeft, in de Oudheid zowel als daarna.
§ 3.

HET VOOR- EN BIJWERK VAN

1617

Ook Hendrik Storm heeft blijkbaar tot die bewonderaars behoord. Waarom zou hij anders juist de Pharsalia ter vertaling gekozen hebben, toen hij op
gevorderde leeftijd lust kreeg zijn kennis van de Oudheid weer wat op te halen? Maar laten wij hem over de voorgeschiedenis van zijn werk liever zelf aan
het woord laten. Uit wat hij daarover in de Opdracht van zijn Eerste ses
bovcken meedeelt, kunnen wij ons een vrij duidelijk beeld vormen van de
gang van zaken.
De opdracht

Storm draagt zijn partiële vertaling van de Pharsalia op aan „de Ghecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, residerende tot Amsterdam", die hij
5

6

R. Pichon, Histoire de la littérature latine (Parijs 1924 9), blz. 586.
Ibidem, blz. 576.

' In: E.N.S.I.E. II (Amsterdam 1947), blz. 129, kol. 2.
onder red. van Fr. de Backer e.a., deel (Utrecht8 In: Algemene Literatuurgeschiedenis,
Antwerpen enz. z. i.), blz. 123.
9 R. Pichon, Histoire, blz. 563 ; P. J. Enk en H. Wagenvoort ter zelfder plaatse als in de
beide vorige noten.
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zijn „waerde Medebroederen" noemt. Hij begint met hun uiteen te zetten, dat
hij zijn vertaling niet begonnen is met de bedoeling die later uit te geven:
mer alleen om my selven door eenen sonderlinghen lust wat te oeffenen
in die dinghen die bynae in my verstorven waren, ende met eenen een
proeve te doen, oft ick desen Autheur, niet onder de lichtste te houden,
in onse tael soude connen oversetten sonder schuym van eenighe vreemde
woorden, doch niet gheheel, maer ten deele naer de mate van mijne lust,
die my daer toe dreef, ende anders ter werelt niet. (fol. *3 r°)
Storm wilde slechts zijn contact met de Oudheid herstellen en zijn verminderde
beheersing van het klassieke Latijn weer op peil brengen door zich te verdiepen in het werk van een belangrijke en moeilijke auteur; omdat „zich verdiepen in" praktisch toch neerkwam op „vertalen", wilde hij tevens proberen of
hij dat werk kon overbrengen in het puristische Nederlands dat als reactie op
het excessieve gebruik van bastaard- en leenwoorden door de Rederijkers in de
mode was gekomen. Een oefening dus, en een uitdaging aan zichzelf. Het
object daarvan werd de Pharsalia. Maar: „niet gheheel"! Slechts een stuk daarvan, zolang hij plezier had in het werk! Op een gegeven ogenblik was hij er
dan ook bijna mee opgehouden omdat „ick t'niet soo suyver conde doen, als
mijn voornemen was". Maar hij kwam over die inzinking heen, en „t'selve hervattende met een nieuwen lust" kreeg hij tenslotte zes boeken klaar. Daarmee
was voor hem de kous af en legde hij de pen definitief neer. Aan een uitgave
dacht hij niet, hoewel en hier begint de wending naar het besluit om daartoe tèch over te gaan:
hoewel de materie soodanich is datse in dese tyden niet ondienstich soude
wesen tot mydinghe van quaed, ende waerschouwinghe van veel onheyls,
t'welcke door particuliere passien veroorsaeckt can werden .. .
(fol. *3 r° - v°)
De kernwoorden zijn hier: in dese tyden. Er is een factor in het spel gekomen
die niet was voorzien. In de loop van de jaren, dat Storm met zijn studie en
vertaling van Lucanus bezig was, had de Pharsalia door het oplaaien van de
politiek-religieuse twisten tijdens het Bestand een onverwachte actualiteit
gekregen. Zij bevatte een waarschuwing en een les, die „in dese tyden" niet
aan de Nederlanders mochten worden onthouden. Om die waarschuwing
dringend genoeg te doen overkomen, was er eigenlijk een vollèdige vertaling
nodig, geschreven door een beter geleerde en beter dichter dan Storm zichzelf
achtte. Maar nu zo'n vertaling ontbrak en zijn eigen werk er eenmaal lag,
heeft deze zich door goede vrienden
laten beweghen om t'selve de werelt mede te deelen tot sulcken nut ende
playsier alst doen can ...
(fol. *3 v°)
Aan het utile wordt hier plotseling het dulce toegevoegd. Daarmee wordt de
bijzondere actualiteit van de Pharsalia „in dese tyden", waarop even tevoren
de nadruk werd gelegd, weer gerelativeerd en het doel van de uitgave gebracht
binnen het schabloon dat voor alle literaire publikaties gold. Ik durf niet uitmaken, welke betekenis wij daaraan moeten hechten. Heeft Storm voorzichtigheidshalve nagelaten de exemplaire betekenis van de Pharsalia voor „dese
tyden" nader te accentueren, omdat hij vreesde dat anders zijn werk wel eens
als een politiek strijdschrift zou kunnen worden beschouwd en hijzelf als een
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agitator? Heeft hij dáárom het dulce zo nadrukkelijk met het utile laten meeklinken? Ik ben geneigd deze vraag bevestigend te be an twoorden, mede omdat
Storm precies genoeg zegt om door een goede verstaander te kunnen worden
begrepen. Maar meer dan een interpretatie is dit niet. Het is ook mogelijk, dat
de afzwakking van de realiteit een gevolg is v an het feit dat Storm, zonder zich
van enige discrepantie bewust te zijn, eenvoudig terugvalt op het gebruikelijke
jargon van voorredes en opdrachten.
Hoe dit ook zij, de „goede vrienden"
en blijkens de Opdracht aan de
„Medebroederen" van de Amsterdamse Admiraliteit mogen wij aannemen, dat
althans een aantal van hen daartoe behoorden hebben het gewonnen:
Storm heeft zich door hen laten overhalen tot uitgave van zijn partiële vertaling. Overigens is ook ten aanzien van deze verzekering voorzichtigheid geboden! De verwijzing naar de aandrang van vrienden ter rechtvaardiging van een
publikatie waartoe de schrijver anders niet zou zijn overgegaan, is een tè gebruikelijke bescheidenheids-topos om zonder meer ad litteram te warden genomen. Ongetwijfeld zal Storm wel met zijn vrienden overleg hebben gepleegd en zullen zij hem tot publikatie hebben geadviseerd. Maar wie heeft
het initiatief tot dat overleg genomen? Waren de vrienden voldoende op de
hoogte van het werk, waaraan Storm zijn ledige uren had besteed, om in 1617
te beseffen dat dit actuele betekenis had gekregen en op de uitgave ervan aan
te dringen? Onmogelijk is het natuurlijk niet. Maar wij komen waarschijnlijk
dichter bij de werkelijke gang van zaken, als wij ervan uitgaan dat het Storm
zèlf was die getroffen werd door de parallellie tussen „'t Borger Oorlog der
Romeynen" en wat zich in de Republiek dreigde te gaan afspelen. Hij zal er
zijn vrienden op hebben geattendeerd en blij zijn geweest met het advies dat
hij min of meer had uitgelokt. Wij behoeven aan de oprechte bezorgdheid
van de auteur over de gevaarlijke ontwikkeling v an de gebeurtenissen niet te
twijfelen. Maar het was voor hem vermoedelijk toch wel een zilveren rand aan
de wolk, dat zijn werk daardoor genoeg aan betekenis won om publikatie te
rechtvaardigen, ook al was het onvoltooid en ontbrak juist het belangrijkste
deel van de Pharsalia: de beschrijving van de slag bij Pharsalos. Hij zinspeelt
zelfs al op de mogelijkheid dat hem, als De eerste ses bovcken een gunstig onthaal vinden,
de lust machte hercomen om de reste voort te vervolghen, waer in het
mergh bestaet vande gheheele Historie by Lucanum poëtswijse ghetracteert ... (fol. *3 v°)
Om enigszins tegemoet te komen aan het ontbreken van die „reste" en zijn lezers de kans te geven na te gaan hoe de strijd tussen Caesar en Pompejus verder verliep, heeft Storm
daer by ghevoegt de beschryvinghe van dit oorlogh der Romeynen door
Lucium Florum, een seer treflijck Historischryver van de Romeynsche

feyten ende daden, vant begin af tot de doodt van Cato. (fol. *3 v°)
Hij heeft zelfs nog meer gedaan. Om een indruk te geven van de persoon van
Lucanus, nam hij ook op wat Tacitus in zijn Annales over de dichter meedeelt,
alsmede de bewonderende Ode die Statius te zijner ere voor diens weduwe
schreef.
Ik kom op dit bijwerk nader terug. Hier is het er mij slechts om te doen,
te laten uitkomen met hoeveel zorg Storm de uitgave voorbereidde, toen daar338

toe eenmaal besloten was. Er was háást bij de publikatie; de omstandigheden
lieten niet toe het hijsen van een stormsein langer uit te stellen dan onvermijdelijk was. Voor afmaken of reviseren van de vertaling ontbrak de tijd; Storm
gaf die zoals ze onder zijn papieren lag. Maar gedurende het zetten daarvan
kon hij aan het voorwerk nog wel wat doen. Hij benutte die kans om van zijn
boek nog enigszins een afgerond geheel te maken; vandaar het uitvoerige bijwerk.

De drempeldichten
Na de Opdracht volgen drie drempeldichten. Of de dichters daarvan behoorden tot de vrienden, die bij Storm op uitgave van zijn werk aangedrongen
hebben, valt niet uit te maken. Daarvoor weten wij te weinig van de kring
waarin deze verkeerde. Maar in ieder geval geven zij er alle drie blijk van,
goed te hebben begrepen waar het om ging: niet om een epos, maar om een
stormsein.
Het eerste en verreweg het uitvoerigste gedicht, dat niet minder dan 108
regels telt, is getekend: G. van Elburgh. Ik heb over deze auteur geen nadere
gegevens kunnen vinden, al schrijft hij alexandrijnen die in technisch opzicht
sterk mogen heten sterker dan die van Storm en doen vermoeden dat
hij wel vaker Nederlandse verzen schreef. Daarentegen is de inhoud van zijn
lofdicht zwak. Hij doet niet veel anders dan een vrij uitvoerige samenvatting
geven van wat de lezers in de eerste zes boeken van de Pharsalia zullen aantreffen; zijn vers is een soort „argumentum". Alleen het slot is curieus. Doelend op het feit dat de slag bij Pharsalos zelf in die zes boeken niet aan de
orde komt, merkt V an Elburgh op:.

5

Doch d'uyr stont voor de deur dat het Pharsaelsche velt
Souw worden overstulpt met menich cloecke helt
T'welck ghy o waerde Storm ons niet en wilt beschrijven,
Maer laet den veltslach wreet heel inde penne blijven:
Hadt doch den ouden helt Pompeius soo ghedaen,
Hy hadt soo groote schandt met vechten niet begaen.
(fol.** v°)

Hij stelt het dus voor, alsof Storm niet verder dan het zesde boek wilde gaan,
om de veldslag uit het zevende te kunnen vermijden. Hij eindigde vóór the
point of no return, op een moment dat het ergste nog voorkomen kon worden.
Als Pompejus dat ook maar had gedaan! Dan zou hem de schande van een nederlaag bespaard zijn gebleven.
Ik kan mij niet voorstellen, dat Van Elburgh met de laatste twee regels
van zijn lofdicht niet méér bedoeld zou hebben d an er letterlijk staat; dat
zou een hl te insipide afsluiting zijn geweest. Bovendien heeft hij al te kennen
gegeven nièt ad litteram te willen worden genomen, door Storm te laten weigeren de veldslag-zelf in zijn vertaling op te nemen; elke lezer wist of begreep
dat de werkelijkheid anders was en deze voorstelling slechts moest dienen om
een pointe mogelijk te maken in de slotregels. Over de situatie in het Romeinse
rijk heen doelt Van Elburgh op die in de Republiek. De lezers
de Nederlanders
hebben nèg altijd de kans een burgeroorlog te vermijden, al staat
„d'uyr voor de deur". Zij kunnen nèg kiezen tussen wat Storm deed: „den
veltslach wreet heel inde penne blijven" laten, en wat Pompejus deed: „soo
groote schandt met vechten begaen", niet alleen de schande van een nederlaag,
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log. Telle sluit aan bij de diepere strekking van Lucanus' werk en karakteriseert de burgeroorlog als een strijd waarin het ging om vrijheid of onderdrukking, om de vraag
Of Romen blijven sou by t'liefelijck ghenot
Des Vryheyts, of het jock des dienstbaerheyts gaen draghen.
(fol.

"

2 v°)

Het is niet onwaarschijnlijk, dat de beide gesignaleerde verschilpunten tussen

Telle en Bredero verband met elkaar houden. Na de vrijheid als inzet van de
strijd tussen Caesar en Pompejus te hebben genoemd, kon Telle de vertaling
van de Pharsalia geen waarschuwing voor de Nederlanders noemen zonder
daarmee te suggereren dat Storm ook in de Republiek de vrijheid bedreigd
achtte. Het zou diens werk een strekking hebben toegekend die het tot proRemonstrants strijdschrift stempelde. En dat was juist wat Storm wilde vermijden. Hij hees een stormsein tegen burgeroorlog-in-het-algemeen een
waarschuwing die niemand hem kon kwalijk nemen , maar koos niet openlijk tussen de betrokken partijen, al zullen zijn sympathieën vermoedelijk wel
dicht bij die van Telle hebben gelegen. Zijn ambt maakte hem kwetsbaar
en daarmee diende hij rekening te houden. Zo doet ook Telle in zijn lofdicht.
Storm heeft aldus stellen het de slotregels Lucanus' epos over de ondergang der vrijheid in Rome alleen maar vertaald om er dichterlijke roem mee
te verwerven; hij
.. doet dit Roomsche Ros flux op sijn Neerlants draven
Na des onsterflijckheyts hem voorghesette paal.

Niemand kon daar iets tegen hebben.
Het bijwerk

Na de drempeldichten komt het „bijwerk", dat Storm in zijn Opdracht had
aangekondigd en dat niet minder dan 17 bladzijden beslaat. Achtereenvolgens:
1 „Wat Lucanus voor een man gheweest is, nae t'ghevoelen ende ghetuyghenisse van Cornelius Tacitus, in het sesthiende boeck van sijne Cronijcken"
(2 blz.);
2 „Het oordeel ofte ghevoelen dat de vermaerde Poeet Statius Papinius ghegeven ende ghehadt heeft van Lucanus inde voorreden op 't tweede boeck
van sijne Bosch-dichten", gevolgd door het daarmee ingeleide „Iaerghedicht
op den gheboort-dach van Lucanus door Statium Papinium" (tezamen 7 1/2

blz.);
3 „Corte beschrijvinge vant oorlogh der Romeynen tusschen Caium lulium
Caesarem ende Gneum Pompeium Magnum, door Lucium Florum int vierde boeck van syne Historien" (7 1/2 blz.).
Gezien de omstandigheden dienen wij aan te nemen, dat het samenstellen

van dit bijwerk Storm geen tijd behoefde te kosten en de verschijning van zijn
vertaling er dus niet door vertraagd werd.
ad 1. Voor de mededeling van Tacitus over Lucanus levert dit geen probleem op. Storm kon dit overnemen uit het eerste deel van de vertaling, die
Johannes Leonardus Fenacolius kort tevoren het licht had doen zien onder de
titel:
De Hoochberoemde Historien van C. Cornelius Tacitus Burghemeester
van Romen [ ... ] Het eerste deel. Vervatende .xvi. Annalen, ofte Iaer-
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zijn vertaling en laat zij zich soepel lezen, al is het niet altijd de werkelijke
Statius die men in deze vier-voetige jamben hoort.
ad 3. Tenslotte de Corte beschrijvinge van de burgeroorlog tussen Caesar
en Pompejus door Lucius Annaeus of Julius Florus. Deze geschiedschrijver
(2e eeuw n.Chr.) schreef een, grotendeels hoewel niet uitsluitend, op Livius
gebaseerd werk over de oorlogen der Romeinen. De titel en indeling daarvan
staan niet helemaal vast, maar blijkens Storm's verwijzing naar het vierde boek
nam deze als zodanig aan: Epitomae de gestis Romanorum libri IV (de andere
indeling telt slechts twee boeken). Ook daarvan is géén vertaling van vóór 1617
bekend, die Storm zou kunnen hebben gebruikt. De mededeling van Geerebaert, dat er een voorkomt achter de Nederlandse Liviusvertalingen van 1597,
1614 en later, is onjuist; men vindt daar slechts argumenta „van den anderen
boecken van Titus Livius, die niet meer te vinden en zijn, beschreven door
Lucius Florus", 13 waaraan Storm niets had. Desondanks is het niet helemáál
uitgesloten, dat deze de Corte beschrijvinge aan een bestaande vertaling heeft
ontleend; volgens Graesse moet er in 1593 een te Amsterdam zijn verschenen,
die thans onvindbaar is. 14 Als deze veronderstelling juist is, zou Storm van dit
werk gebruik kunnen hebben gemaakt. Zolang er geen exemplaar van deze
vertaling opduikt, kunnen wij daaromtrent echter geen zekerheid krijgen. Wij
moeten dus rekening blijven houden met de mogelijkheid, dat de vertaling
van Florus' Corte beschrijvinge evenals die van Statius' laerghedicht een eigen
werkstuk van Storm is. In dat geval moeten wij ook hier ongetwijfeld denken
aan een vertaling als voorstudie, bedoeld om zich vertrouwd te maken met
de stof die de Pharsalia behandelt. Het feit, dat Storm niet het gehele hoofdstuk van Florus over de burgeroorlog liber Iv, cap. 2 overneemt, maar
ophoudt bij de dood van Cato, zou in deze richting kunnen wijzen. Dat was
al verder dan Lucanus gekomen was; de rest had Storm dus niet direct nodig
en hij liet die daarom onvertaald. Bij de uitgave van 1617 zal hij dat wellicht
betreurd hebben, omdat de lezers gebaat zouden zijn geweest met Florus'
hoofdstuk in zijn geheel. Maar hij kon slechts aan de drukker ter hand stellen
wat hij had; voor aanvulling was er geen tijd. Op grond van het fragmentarische karakter van de Corte beschrijvinge zou ik dan ook willen veronderstellen, dat de vertaling van Storm's eigen hand is; waarom zou hij anders het slot
van Florus' hoofdstuk aan zijn lezers onthouden hebben? Wanneer mijn vermoeden juist zou zijn, doet Storm zich hier kennen als een beter vertaler in
proza dan in verzen. Nu hij niet wordt gehandicapt door de eisen van maat
en rijm, schrijft hij een vlotte en in het algemeen heldere stijl. Uit literair oogpunt is de Corte beschrijvinge zeker niet het minst geslaagde deel van de
editie-1617.

§ 4.

„DE EERSTE SES BOVCKEN" VAN

1617

Lucanus stelt zijn vertalers voor een zware taak. Zijn rhetorische excessen,
de puntigheid en compactheid van zijn stijl, zijn voorkeur voor apostrophen en
13

A. Geerebaert S.I., Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der Oude Grieksche
en Latijnsche Schrijvers (Gent 1924), blz. 111. — Het citaat is ontleend aan De Romeynsche Historien ende Gheschiedenissen, beschreven door Titum Livium van Padua

14

(Amsterdam 1614), fol. 353 r°.
J. G. Th. Graesse, Trésor de livres rares et précieux, tome ii (Dresden enz. 1861), blz.
606, kol. 2.
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aphorismen, zijn „concettistische" antithesen

het laat zich alles nauwelijks

in een andere taal overzetten. De vertaling moet altijd tevens een interpretatie zijn, en heeft vaak een toelichtende uitbreiding nodig om goed begrepen
te kunnen worden. Wie de Pharsalia bovendien in vèrzen wil overbrengen, ziet
zijn moeilijkheden als het ware nog verdubbelen, doordat dit hem dwingt
telkens af te wijken van Lucanus' zinsbouw, waarmee het karakteristieke van
diens stijl verloren dreigt te gaan. Om deze vrijwel onmogelijke taak tot een
goed of althans bevredigend einde te kunnen brengen, moet de vertaler zowel
een groot Latinist als een groot dichter zijn. Storm was geen van beide, en dat
is i n het resultaat van zijn werk voortdurend merkbaar. Hij heeft te hoog gegrepen om een vertaling te kunnen leveren die meer werd dan een proeve van
amateurisme.
De vorm

Op de „eigen vorm" van Storm's vertaling behoeven wij niet in te gaan. Hij
transponeerde de hexameters van Lucanus in de vorm, die zijn tijd als de
enig-juiste voor de weergave van hexameters had aanvaard: alexandrijnen met
regelmatige afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm. Daarmee deed hij
geen zelfstandige keus, maar conformeerde hij zich
zoals na hem alle
epische dichters van de 17de eeuw zullen doen
aan het „nieuwe" gebruik,
waarin I.G.H. hem bij zijn aanvulling op Coornhert's Dolinghe reeds was
voorgegaan. 15
Wij kunnen daarom volstaan met enkele opmerkingen over de wijze, waarop
Storm deze vorm hanteert, d.w.z. waarop hij alexandrijnen schrijft. En dan
dient allereerst opgemerkt te worden, dat hij inderdaad weet waar het op aankomt: alternering van betoonde en onbetoonde syllaben, met een caesuur na
de derde voet. In het algemeen slaagt hij er ook wel zo ongeveer in, dit te
realiseren, met name wat de caesuur betreft. De alternering is minder bevredigend uitgevallen, ook als wij er rekening mee houden dat omstreeks 1615 de
strenge regelmaat van Heinsius, Huygens en Cats nog niet als norm was aanvaard; antimetrieën werden in veel ruimere mate toelaatbaar geacht dan later.
Op zichzelf ligt het dus voor de hand, dat wij ze ook bij Storm veelvuldig aantreffen. Soms zelfs hebben zij bij hem een poëtisch effect, dat niet anders
dan gelukkig kan heten. In een passage, waarin hij voor zijn doen bijzonder
op dreef was, komen kort na elkaar enkele van deze functionele antimetrieën
voor. Ik bedoel de rede van de tribuun Vulteius, waarin deze zijn soldaten
aanspoort tot het plegen van zelfmoord om niet in handen van de vijand te
vallen. Het slot van deze rede (Phars. IV, 512b-520a) wordt verderop in deze
paragraaf geciteerd; 16 men lette bij het lezen daarvan vooral op de an timetrie
in de eerste vershelften van reg. 1, 4 en 8. In het bijzonder vestig ik de aandacht op reg. 4, waar Storm er een poëtisch hoogtepunt mee bereikt: als
Caesar zo betoogt Vulteius het verlies van onze kleine groep zal „Houden voor néderlaágh, soo moét ons deucht uytsteecken".
Zulke gevallen blijven echter uitzondering. Meestal doen de antimetrieën
aan als onhandigheden. Bij enigszins natuurlijk lezen gaat er dan een accent
verloren, soms zelfs meer dan één. Wellicht was het Storm's bedoeling, dat
de lezer door over- en onderbetoning van de daarvoor in aanmerking komen16 Zie boven, blz. 326.
16

Zie beneden, blz. 349.
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de syllaben de alexandrijn toch zou doen doorklinken; in het eerste kwart van
de 17de eeuw stond hij daarin niet alleen. Maar bij hem moet dit meermalen
binnen eenzelfde regel zo veelvuldig geschieden, dat men er onwillekeurig
aan gaat twijfelen of het wel om een alexandrijn gaat. Zo in regels als: (hoe)
„Eenderley vendels en pycken malcaer doorboorden", en: „Om den Keyser
Nero tot dees hoocheyt te leyden". 17 Het lijkt er dan op, alsof hij eerder op
Franse manier zijn syllaben telt dan alterneert. Wij mogen, dunkt mij, aannemen dat hij het laatste bedoelde, maar uit onvoldoende ervaring met de
alexandrijn onbewust telkens even terugviel in de „Francoysche maet" die er
de voorloper van was geweest en waarmee hij in zijn jeugdjaren vertrouwd
was geraakt.
Afgezien van de enkele, min of meer toevallige antimetrische effecten, hebben de alexandrijnen van Storm geen poëtische waarde. Zij missen alles wat
alexandrijnen tot „verzen" maakt: innerlijke spankracht, geladenheid, statigheid Vondel zou hier het woord „hoochdraventheyt" gebruiken , verrassende wendingen en woordvondsten. Het nuchtere alledagsproza, waarin Storm
dat was nu eenmaal de gebruikelijke gang van zaken zijn vertaling in
eerste instantie op papier had gebracht, ligt er nog duidelijk aan ten grondslag.
Alleen wanneer hij voor een ogenblik voldoende door de hartstocht van
Lucanus wordt meegesleept om wat minder nuchter en zakelijk te vertalen,
komt hij wel eens in de nabijheid van poëzie, zoals in de reeds vermelde toespraak van Vulteius tot zijn soldaten. Ik durf veronderstellen, dat dergelijke
momenten als regel niet de vrucht zijn van het berijmen, maar teruggaan op
plaatsen in de proza-vertaling waar Storm wat minder onbewogen was gebleven dan gewoonlijk.
De manier van vertalen

Om met zekerheid te kunnen vaststellen, hoe ver Storm's kennis van het
Latijn reikte, hoeveel fouten hij maakte, van welke aard die waren e.d., zou
men moeten uitgaan van de Latijnse Pharsalia-editie die hij heeft gebruikt, en
van de commentaar die hij daarin vond. Dat geldt te meer, omdat er in de
verschillende handschriften van Lucanus' werk tal van varianten voorkomen,
waaronder soms vrij ingrijpende. Toch heb ik gemeend mij van een onderzoek
naar zijn rechtstreekse bron te mogen onthouden. In deze oriënterende studie
over het Nederlandse epos is het mij immers niet mogelijk, aan elke auteur
een definitieve monografie te wijden. Ik kan slechts een globale karakteristiek

geven van diens werk, zoals dat zijn plaats en betekenis heeft in de ontwikkelingsgang van de epiek als geheel. Voor die globale karakteristiek zijn voldoende aanknopingspunten te vinden in de vergelijking van Storm's vertaling met
een moderne tekst-uitgave van de Pharsalia. Ten aanzien van een enkel detail zullen de conclusies daarvan misschien niet helemaal billijk zijn voor onze 17de-eeuwer, maar er is geen twijfel mogelijk of in het algeméén mogen zij
als juist worden aanvaard. De varianten tasten immers de aard van Lucanus'
werk niet aan, en het gaat er in ons verband juist om, na te gaan in hoeverre
het Storm gelukt is in zijn vertaling het eigen-áárdige van de Pharsalia tot zijn
recht te doen komen.
Voor de Latijnse tekst maak ik dus gebruik van de editie door A. Bourgery:
„Lucain, La guerre civile (la Pharsale). Texte établi et traduit par A. Bourgery;
17
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345

2 vol; Collection des Universités de France publiée sous le patronage de
l'Association Guillaume Budé" (Parijs 1926-1929). Alleen heb ik overal aan
de v door Bourgery aangegeven met u
de zichtbare vorm van een consonant gegeven.
Ter vergelijking koos ik drie korte fragmenten, twee uit het eerste en één
uit het vierde boek, die verschillende aspecten van Lucanus' dichttrant illustreren. Wij kunnen daardoor zien, hoe Storm op elk daarvan reageert en er al
dan niet een adaequate vertolking voor weet te vinden.
1. Ik begin met Phars. I, 1-9: de gepassioneerde aanhef van Lucanus bij wijze
van propositio:
Bella per Emathios plus quam civilia campos,
iusque datum sceleri canimus, populumque potentem
in sua victrici conversum viscera dextra
cognatasque acies, et rupto foedere regni
certatum totis concussi viribus orbis
in commune nefas, infestisque obvia signis
signa, pares aquilas et pila minantia pilis.
Quis furor, o cives, quae tanta licentia ferri
gentibus invisis Latium praebere cruorem!

5

[Vertaling Bourgery: Nous chantons des guerres plus que civiles dans les
champs de l'Emathie, 18 le crime devenu un droit, un peuple puissant
tournant son bras victorieux contre ses propres entrailles, deux armées
de même sang, et, rompant l'unité de l'empire, toutes les forces de l'univers ébranlé en lutte pour un commun forfait, les enseignes se heurtant
à des enseignes hostiles, des aigles aux prises, et les pilums 19 menagant les
pilums. D'ou vient, citoyens, cette fureur, ou le fer a-t-il pris cette
licence d'offrir le sang latin a. des peuples odieux?]
Storm heeft precies het dubbele aantal regels nodig om deze aanhef in het
Nederlands weer te geven:

5

10

15
18

Den Burgher-crygh verwoet in de Pharsaelsche velden
On-Burgherlick ghevoert van de Romeynsche helden;
Van dat vermaerde volck machtich in hooghen staet:
Oock de daden onvroom soo uyter maten quaed,
Die voor eerlick en goed t' onrecht wierden ghepresen,
Van die tyden wy hier uyt singhen, doens' opresen
Verbolghen teghens een, ende haer rechterhand
Dreven victorieux malcaer int inghewand:
En hoe ghestreden is by de verwand' heercrachten,
Synde ghebroocken van haer heerschappy d'eendrachten,
Met des beroerden Werlts al de gheheele macht
Te samen over hoop in een Contrey ghebracht:
En hoe vyandelick daer ghestelt in slachoorden
Eenderley vendels en pycken malcaer doorboorden.
Wat rasery is dit? wat moedwil over-crul 2°
l'Emathie: Emathia = Macedonië. Lucanus duidt met deze naam vaak Thessalië of

het gebied van Pharsalos aan.
19 les pilums: de werpspiesen en speren van de Romeinse legioen-soldaten.
a 0 over-crul: opgeblazen.
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Is dit, 6 Burghers, och uwer wapenen dul?
Dat ghy t'Latijnsche bloed dus jammerlick vergieten
Van vreemde Natien laet
(fol. 1 r°)
Wat ons het eerst opvalt, is dat bij Storm de ademloze opsomming van
puntig geformuleerde details, waarmee Lucanus in zijn eerste zeven regels de
burgeroorlog karakteriseert en zijn afschuw ervan op de lezer weet over te
dragen, volkomen verwaterd is en geen enkel emotioneel effect meer sorteert.
Dat komt niet in de eerste plaats door de toevoegingen, waartoe het rijm hem
noodzaakt o f die hij ter verduidelijking wenselijk acht (al werken die laatste
eerder verwarrend dan verhelderend). Veel erger is, dat hij de stromende vaart
van de opsommming onderbreekt en in reg. 6 met een recapitulerende aanhef
als het ware opnieuw begint. Ook handhaaft hij de parallellie niet, die de
kracht van Lucanus' opsomming uitmaakt: een hele reeks van accusatieven,
alle gelijkelijk afhankelijk van canimus in reg. 2. Bij Storm komen de eerste
vijf regels door de recapitulatie in reg. 6 min of meer in de lucht te hangen,
syntactisch niet goed verenigbaar als zij zijn met „Van die tyden wy hier uyt
singhen". Verder lost hij de suggestieve substantieven van Lucanus (acies, signa, aquilae, pila) op in een aantal bijzinnen zonder veel samenhang, met
waar hij
„doen" en „hoe". Het gevolg daarvan is, dat hij in reg. 13 en 14
nauwelijks meer begrijweer bij de Latijnse substantieven aansluiting zoekt
Maar er vallen ook meer gedetailleerde aanmerkingen te maken.
pelijk is.
Storm heeft blijkbaar niet begrepen wat Lucanus bedoelde met „bella plus
quam civilia". Met „On-Burgherlick ghevoert" geeft hij althans de eigenlijke
zin ervan niet weer: namelijk dat het niet alleen ging om burgeroorlog, maar
erger! om oorlog tussen verwanten. 21 De toevoeging „van de Romeynsche helden" in dezelfde regel is op zijn zachtst gezegd ongelukkig; zij miskent dat Lucanus in zijn propositio enkel nadruk wil leggen op het schandelijke
aspect van de burgeroorlog en dat vermelding van de heldhaftigheid der Romeinen hier dus uit de toon valt. De regels 6-8 van Storm geven wel zo ongeveer de zin weer van Lucanus 2b-3, maar hebben niets behouden van het
emotionele effect dat de Latijnse dichter wist te bereiken door de burgeroorlog
voor te stellen als een zelfmoord. De toevoeging in reg. 12: „Te samen over
hoop in een Contrey ghebracht" verzwakt eveneens wat Lucanus tot uitdrukking wil brengen; deze doelt hier niet alleen op het moment van de slag bij
Pharsalos zoals Storm kennelijk wèl doet , maar op het feit dat de oorlog
gevoerd werd in alle delen van de toenmaals bekende wereld en dat alle
strijdkrachten van die wereld erbij betrokken waren. De conclusie uit dit
alles kan dan ook niet anders luiden dan dat Storm de propositio van Lucanus,
zonder enig gevoel voor de poëtische structuur ervan, uiterst onhandig en
onduidelijk heeft weergegeven: meer verhaspelend dan vertalend.

2. Mijn tweede fragment is heel kort en omvat slechts het zestal regels,
zl Pompejus was namelijk gehuwd met Julia, de dochter van Caesar, en dus diens schoonzoon. — Vandaar dat Bredero in zijn drempel-sonnet (zie boven, blz. 340, noot 10)
spreekt van „'t leven van der Roomscher Swageryen". Swager kan zowel schoonzoon
als schoonvader betekenen, maar ook in meer algemene zin aanverwant. Men kan,
dunkt mij, Bredero's woorden het best weergeven met : „het leven van de huwelijksverwantschappen (= de door huwelijk aan elkaar verwante families en heren) bij de
Romeinen."
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waarin Lucanus zich dankbaar verklaart voor de verschrikkingen van de burgeroorlog, omdat zonder deze voorgeschiedenis Nero nooit de troon zou hebben bestegen (Phars. I, 33-38a): 22

35

Quod si non aliam venturo fata Neroni
invenere viam magnoque aeterna parantur
regna deis caelumque suo servire Tonanti
non nisi saevorum potuit post bella gigantum.
iam nihil, o superi, querimur, scelera ista nefasque
hac mercede placent .. .

[Vertaling Bourgery : Pourtant si les destins n'ont pas trouvé une autre
voie pour l'avènement de Néron, si c'est à ce prix qu'il faut dresser aux
dieux des trones éternels, si le ciel n'a pu servir son maitre, le dieu du
tonnerre, qu'après les guerres des cruels géants, nous ne nous plaignons
plus, habitants du ciel: la récompense nous fait aimer des crimes et des
forfaits pareils.]
Weer heeft Storm tweemaal zoveel regels nodig als Lucanus om hetzelfde
onder woorden te brengen:

5

10

Wist dan t'Godlijck besluyt anders gheen wegh te spreyden
Om den Keyser Nero tot dees hoocheyt te leyden?
Heeft het de Goden oock soo diere moeten staen
Om t'eeuwich Rijcks besit te hebben onbelaen?
Ia selfs heeft Iupiter den opper-Godt der hoghen
Den Hemel tot sijn dienst, niet anders krijghen moghen?
Of moest eerst lijden fel der Reusen strijd verwoet
En werpen d'opghehoochde Bergen onder voet?
Soo hebben wy ó Goon gantschelick niet te klaghen,
Dewijl ons desera loon voor al die groote plaghen
Doet wel te vreden sijn,
.. .

(fol. 2 r °)

Ondanks de overbodige toevoeging in reg. 8 mag deze vertaling heel wat
beter geslaagd heten dan die van de propositie. De gedachte komt vrij goed
over, al is het pregnante van Lucanus' formulering in Storm's alexandrijnen
zoek geraakt. Verder is de omzetting van de constructie met si („als het dan
zo is dat ...") in een reeks van vragen weinig gelukkig, omdat zij als het ware
uitnodigt tot misverstand. De eerste twee regels van het citaat kunnen in de
zin van Lucanus worden geïnterpreteerd, maar de argeloze lezer vat ze onwillekeurig op als een verontwaardigde vraag, een verwijt aan „t'Godlijck
besluyt". En daarmee is hij op een dwaalspoor gebracht, dat hij ook bij de
verdere vragen volgen blijft.
3. Tenslotte Pharsalia IV, 512b-520a: het slot van de rede van de tribuun
doordat hun vaartuig op onder water geVulteius tot zijn soldaten, als zij
spannen kettingen is vastgeraakt
aan een grote overmacht van vijanden
overgeleverd blijken. Vulteius, een officier van Caesar, weet er zijn onder22 Vleierij natuurlijk. Maar men bedenke daarbij dat velen bij de troonsbestijging van Nero
hoge verwachtingen koesterden van de jonge keizer : deze zou een einde maken aan de
willekeur, die de regering van zijn voorgangers Tiberius, Caligula en Claudius gekenmerkt had, en Rome terugvoeren naar de gouden tijd van Augustus.
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geschikten toe te bewegen, ten bewijze van hun trouw aan Caesar en hun
liefde voor de vrijheid, elkaar en zichzelf te doden om te voorkomen dat
één van hen levend in handen van de Pompejanen zou vallen. Zijn rede is een
beroemde passage, die o.m. ook door Huygens in het Nederlands werd overgebracht. 23 De peroratie luidt:

515

520

Magna virtute merendum est,
Caesar ut amissis inter tot milia paucis
hoc damnum clademque vocet. Dent fata recessum
emittantque licet, vitare instantia nolim.
Proieci vitam, comites, totusque futurae
mortis agor stimulis; furor est. Agnoscere solis
permissum quos iam tangit vicinia fati,
victurosque dei celant, ut vivere durent,
felix esse mori.
[Vertaling Bourgery: Il faut mériter par notre valeur que César, perdant
quelques hommes parmi tant de milliers, appelle cela un dommage et un
désastre. Les destins auront beau nous donner un refuge et nous faire
évader, je ne voudrais pas éviter ce qui nous menace. J'ai rejeté la vie,
camarades, et je suis poussé tout entier par l'aiguillon de la mort prochaine; c'est du délire. Seuls, ceux qui touchent à leur heure dernière
peuvent le reconnaitre, mais les dieux le cachent à ceux qui doivent vivre,
pour qu'ils persistent a vivre: c'est un bonheur de mourir.]

Bij Storm vinden wij dit als volgt terug:

5

10

15

Sal ons manlijcke daed van Caesar syn ghepresen,
Sal hy dit cleyn verlies onder soo grooten macht
Van veel duysenden als hy heeft te veld ghebracht
Houden voor nederlaagh, soo moet ons deucht uytsteecken,
Ende int minste niet an ons courag' ontbreecken.
Alwaert dat ick hier mocht van daen gheraecken vry,
Soo wil ick nochtans niet de dood ontrecken my.
Ick heb t'leven verlooft, 24 ick heb de dood verkooren,
Ick sagh niet liever dan d'uyr om daer in te smoren.
t'Syn niet dan prickels van de naest anstaende dood
Die my dus rasen doen, dan t'comt uyt s'Hemels schoot.
T'is een god-lijck geraes 25 daer met ick wert ghedreven.
Het wort alleen die opt eynde syn van haer leven
Van de Goon g'openbaert te weten en verstaen
Dat het gheluckich is te sterven onbelaen.

(fol.69 r°-v°)
Hier is Storm zo goed op dreef als voor hem mogelijk is. Zijn vertaling laat
zich vlot lezen en heeft althans ièts bewaard van de gespannenheid in de Latijnse tekst. Toch vallen er ook hier bezwaren aan te voeren, waarvan ik er
slechts enkele noem. In zijn vierde regel vertaalt hij clades als „nederlaagh",
terwijl uit de context duidelijk blijkt dat er „ramp, onheil" mee wordt bedoeld.
Het pregnante Proieci vitam geeft hij voortreffelijk weer met „Ick heb t'leven
23 De gedichten van Constantijn Huygens, ed. J. A. Worp, deel v (Groningen 1893), blz.

238-239.
Z 4 verlooft: afstand gedaan van.
25 geraes: razernij, waanzin.
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verlooft", maar bederft dan onmiddellijk het effect door er anderhalve regel
op te laten volgen, waarin hetzelfde tweemaal veel minder krachtig wordt
herhaald; regel 9 maakt zelfs de indruk er uitsluitend ter wille van het rijm te
zijn bijgevoegd. En tenslotte ontkracht Storm ook nog het befaamde felix
esse mori
de kern van Vulteius' toespraak door daarvan te maken „Dat
het gheluckich is te sterven onbelaen". Het gaat niet om „onbekommerd, gewillig sterven", maar om sterven zonder meer, altijd en onder alle omstandigheden!
De drie geciteerde fragmenten geven met elkaar een vrij duidelijk beeld
van het gemiddelde, dat Storm in zijn vertaling bereikt. In het algemeen laat
deze zich zonder al te veel moeite lezen, maar de typerende eigenaardigheden
van Lucanus' stijl vindt men er niet in terug. Storm geeft, naar de wijze van
16de- en 17de-eeuwse vertalers, de Pharsalia weer op zijn eigen manier, in
zijn eigen stijl. Dat wil in dit geval zeggen: grofweg, prozaïsch berijmend wat
hij eerst in proza had vertaald, met veel overbodige toevoegingen ter wille
van maat en rijm. Men hoort bij hem een echo van Lucanus: meestal zwak,
soms wat sterker, af en toe vrijwel onverstaanbaar. Meer niet, maar ook niet
minder.
§ 5.

HET VOOR- EN BIJWERK VAN

1620

Alleen al het feit, dat De eerste ses bovcken in druk verschenen, schijnt voldoende geweest te zijn om bij Storm de lust te doen „hercomen om de reste
voort te vervolghen". Hij moet er vrijwel onmiddellijk mee begonnen zijn en
continu hebben doorgewerkt; de Opdracht van de volledige editie is gedateerd:
„In Amsterdam den eersten Ianuarij xvic.twintigh".
De uitgever Michiel Colijn maakte er ditmaal geen quarto-uitgave van zoals
in 1617, maar volstond met een bescheidener formaat in octavo. Deze uiterlijke „verkleining" staat echter in merkwaardige tegenstelling tot het voorwerk.
Dat werd over de hele linie juist op grètere schaal gebracht. De Opdracht
is niet meer enkel gericht tot de leden van de Amsterdamse Admiraliteit,
maar tot die van alle vijf Admiraliteiten in de Republiek: „de Ghecommitteerde Raden ter Amiraliteyt der vijff Collegien, residerende inde respective
Quartieren van Holland, Zeeland ende Vriesland"; bovendien werd de omvang ervan nagenoeg verdubbeld. In plaats van drie drempeldichten zijn er
nu acht, waaronder verzen van Hooft, Vondel en Samuël Coster. De Korte
beschrijvinghe van 't Oorlogh der Romeynen naar Lucius Florus eindigt niet
meer met de dood van Cato, maar bevat het volledige hoofdstuk van de Romeinse historicus, eindigend met de triomf van Caesar en diens vermoording.
Er is nog iets merkwaardigs aan dit voorwerk. Leendertz heeft erop gewezen, dat „de eigenaardige plaatsing" van vier der lofdichten die van Hooft,
Vondel, Coster en Nicolaes van Wassenaer
op een kwart vel zonder signatuur, tusschen het andere voorwerk, bewijst, dat tot de opneming pas besloten is, toen het geheele werk reeds
was afgedrukt. Daarmede komt overeen, dat Hooft's gedicht van 13 April
is, terwijl de opdracht op 1 Januari gedateerd is. 26
2 6 P. Leendertz Jr., Bibliographie der werken van P. C. Hooft ('s-Gravenhage 1931), blz. 46,
sub nr. 220. — De datering van Hooft's sonnet blijkt uit diens Rijmkladboek, waarnaar
het door Leendertz-Stoett (I, 168) werd afgedrukt.
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Er kan geen twijfel bestaan aan de juistheid van Leendertz' constatering; het
is duidelijk zichtbaar, dat er na de Opdracht een kwart vel (vier bladzijden)
ingevoegd is, precies op de helft van het eerste „normale" vel v an 16 bladzijden. Maar het blijft niet bij die éne merkwaardigheid. Ook dat normale vel
vertoont een afwijking in de signatuur. Terwijl bij het tweede vel op de gebruikelijke wijze de eerste vijf bladen gesigneerd zijn B; B2; B3; B4; B5
en de laatste drie niet, vinden wij in vel A het aequivalent daarvan niet terug.
Wij zouden er in aanmerking nemende dat de bladen A en A2 resp. de
Franse titel en het titelblad bevatten (beide met blanco verso-zijde) en als zodanig ongesigneerd bleven drie signaturen mogen verwachten: A3, A4 en A5.
Er zijn er evenwel slechts twee: A3 en A4, terwijl bovendien de tweede niet
klopt: zij komt niet voor op het vièrde, maar op het zèsde blad van het vel.
Hoe moeten wij dat verklaren?
Wij mogen, dunkt mij, veilig aannemen dat de signaturen van vel A werden
verwijderd om de invoeging van het kwart-vel met de lofdichten van Hooft,
Vondel, Coster en Van Wassenaer enigszins te camoufleren. Dat moet dan
echter haastig gebeurd zijn, zodat er twee bladen werden overgeslagen, waaronder dat met de foutieve signatuur A4. De „fout" op dit blad kan berusten
op een vergissing van de zetter. Deze zou dan bij het signeren de Franse
titel en het titelblad (A en A2) buiten zijn telling hebben gehouden en begonnen zijn bij het eerste blad van de Opdracht, dat hij markeerde met A. Op
die manier voortgaande zou hij voor [A6] inderdaad uitgekomen zijn op A4.
Later werd zijn vergissing zo moeten wij dan verder veronderstellen gedeeltelijk gecorrigeerd: op het eerste blad van de Opdracht werd A achteraf
aangevuld tot A3. Deze verklaring kan mij echter niet bevredigen. Want
dan moet men aannemen, dat de onjuiste signatuur A4 tweemaal over het
hoofd werd gezien: eerst bij het herstel van de vergissing van de zetter, en
later nog eenmaal toen bij de invoeging van het kwart-vel met de verzen van
Hooft c.s. de signaturen van vel A werden verwijderd. Zo iets is uiteraard niet
helemaal uitgesloten, maar toch onwaarschijnlijk genoeg om het zoeken naar
een meer aannemelijke verklaring te rechtvaardigen.
Hypothese inzake vel A

Tenslotte ben ik tot de volgende hypothese gekomen. De onjuiste signatuur
A4 wordt erdoor verklaard, zonder dat men aan een vergissing van de zetter
behoeft te denken. Dat is mijn uitgangspunt geweest, waaruit de rest als het
ware vanzelf volgde. Verdere aanwijzingen voor de juistheid van mijn veronderstelling heb ik echter niet. Hoogstens kan ik aanvoeren, dat deze past bij
de nauwe vervlechting van Storm's editie met de politieke actualiteit zoals die
ook bij de uitgave van 1617 een feit was geweest.
Ik ben geneigd aan te nemen, dat Storm de laatste vier boeken van de
Pharsalia reeds in het begin van 1619 gereed had en dat kort daarop met het
zetten van zijn volledige vertaling een aanvang werd gemaakt. Nu het gevaar
van een burger-oorlog in de Republiek was afgewend, had zijn werk echter
de actualiteit verloren die het in 1617 had gehad; bovendien was het grootste
deel van de nieuwe editie slechts herdruk. Noch de uitgever noch Storm zelf
rekenden dus op een groot debiet. Vandaar dat zij besloten tot een bescheiden
uitgave in octavo. Ook het voor- en bijwerk daarin zou bescheiden blijven, in
beginsel gelijk aan dat van 1617. Alleen besloot Storm de Korte beschrijvinghe
van de burgeroorlog door Lucius Florus nu tot het einde toe op te nemen; in
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behaald, dat velen zich bezorgd gingen afvragen, of hij daarvan geen gebruik
zou maken om alle macht aan zich te trekken. De schokkende gebeurtenissen
van mei 1619 30 hadden niet nagelaten diepe indruk te maken. Wat zou daarop
volgen? In de tweede helft van het jaar kon men nog niet weten dat Maurits
zich niet als dictator zou opwerpen, zoals indertijd Caesar dat na zijn overwinning op de Pompejanen had gedaan. De parallellie tussen de situatie van 44
v.Chr. in Rome en die in de Republiek drong zich dus vanzelf op. Werd ook
hier te lande de burgerlijke vrijheid met ondergang bedreigd? Men kon niet
veel meer doen dan de loop der gebeurtenissen afwachten. Maar de publikatie
van Storm's volledige Pharsalia bood aan de verontrusten de kans om op onopvallende en dus ongevaarlijke wijze uiting te geven aan hun bezorgdheid en te pleiten voor het behoud van de vrijheid.
Storm merkte, dat de belangstelling voor zijn werk stijgende was. Zoals
hij zelf in de uiteindelijke Opdracht meedeelt, was of werd er ook door leden
van de Admiraliteitscolleges buiten Amsterdam bij hem aangedrongen op voltooiing van zijn vertaling. En vermoedelijk heeft hij vóór het einde van 1619
al wel geweten, dat de meest vooraanstaande dichters van Amsterdam (Hooft,
Vondel en Coster) niet ongeneigd waren met een drempeldicht luister bij te
zetten aan zijn nieuwe editie. Hoe dit alles precies in zijn werk is gegaan, valt
uiteraard niet te reconstrueren. Maar het resultaat was in ieder geval, dat
Storm en zijn uitgever besloten het voorwerk aan de nieuwe situatie aan te
passen, ook al bracht dit mee dat er in de opmaak van vel A vrij ingrijpend
gewijzigd zou moeten worden.
Om te beginnen schreef Storm een andere Opdracht. Voor een werk, ingeleid met drempeldichten van Amsterdam's „hooft"-poëten, kon hij niet volstaan met de bescheiden toe-eigening die hij oorspronkelijk voorzien had en
die min of meer een onder-onsje bleef tussen hem en zijn „medebroederen"
van de Amsterdamse Admiraliteit. Zoals de nieuwe lofdichten zijn boek uithieven boven de beperking tot eigen kring, zo moest ook de nieuwe Opdracht
dat doen. Vandaar dat deze nu gericht werd tot de leden van de vijf Admiraliteitscolleges. Vandaar ook de grotere omvang; met minder dan vier bladzijden
druks kwam Storm nu niet toe.
Op 1 januari 1620 was de nieuwe Opdracht voltooid. Maar de toegezegde
lofdichten waren nog niet binnen, in ieder geval nog niet het vers van Hooft
dat blijkens diens Rijmkladboek eerst op 13 april geschreven zou worden.
En dat vers diende natuurlijk voorop te gaan, onmiddellijk gevolgd door de
bijdragen van Vondel en Coster; het belangrijkste kon niet achteraan komen,
maar moest dàdelijk de aandacht trekken! Daarmee kon dus de oorspronkelijke
volgorde van de drempeldichten, waarbij het Eerdicht van Voocht als een soort
inleidend „argumentum" fungeerde, niet worden gehandhaafd. Maar dan was
er ook geen enkele reden meer om het te doen voorafgaan aan de sonnetten
van Bredero en Telle, die in poëtisch aanzien veel beter bij Hooft, Vondel en
Coster zouden aansluiten. Bovendien was het wenselijk de volgorde van deze
beide sonnetten om te keren. Telle legde immers de nadruk op de ondergang
der vrijheid in de Pharsalia, terwijl Bredero het motief van de burgeroorlog
3

° 13 mei : onthoofding van Oldenbarneveldt ; 15 mei : posthume veroordeling van Ledenberg (die na zijn gevangenneming het jaar tevoren zelfmoord gepleegd had) om in zijn
kist aan de galg te worden gehangen, met verbeurdverklaring van zijn goederen;
18 mei: veroordeling van Hugo de Groot en Hoogerbeets tot levenslange gevangenisstraf, met verbeurdverklaring van hun goederen.
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centraal stelde; 31 anders dan in 1617 was nu het eerste het belangrijkst geworden. Omzetting van de reeds gezette lofdichten in vel A was dus onvermijdelijk. De rest kon blijven zoals het was.
In theorie ja, maar nièt in de praktijk! Het voorwerk zou op deze manier
met vijf bladzijden worden vermeerderd, twee vanwege de uitbreiding van de
Opdracht en drie voor de nieuwe lofdichten. Er waren dus 21 bladzijden nodig, terwijl vel A er maar 16 telde. Het zou wellicht mogelijk zijn geweest, die
vijf bladzijden te winnen door ook de vellen B en C (half vel) van het voorde eigenlijke vertaling begint met een nieuw vel, dat opnieuw
en bijwerk
bij de herziening te betrekken, maar dan zouden
met A is gesigneerd
deze opnieuw opgemaakt en misschien gedeeltelijk herzet moeten worden.
Begrijpelijkerwijs voelde de uitgever Michiel Colyn daar niet voor. Trouwens,
ook in vel A wilde hij zoveel mogelijk van het reeds bestaande zetsel gebruik
blijven maken. Als meest praktische en meest economische oplossing besloot
hij daarom tot de volgende regeling. Er zou met de herziene opmaak en het
afdrukken van vel A niet gewacht worden op de toegezegde nieuwe lofdichten;
die zouden op een los kwart-vel achteraf daarin worden ingevoegd. Dat leverde een dubbel voordeel op: enerzijds werd het probleem van het teveel aan
afgezien van het bewuste
kopij er grotendeels door opgelost, anderzijds kon
het boek zonder uitstel volledig worden afgedrukt. Wanneer de
kwart-vel
verzen van Hooft, Vondel en Coster alle drie binnen waren, behoefde men
dan nog slechts het inlegvel te drukken en bij het binden van het boek in te
voegen. Daarmee was niet veel tijd gemoeid, zodat de eerste exemplaren vrijwel dadelijk voor verkoop gereed zouden kunnen zijn. Met het oog op de actualiteit uiteraard een voorbijgaand verschijnsel was die spoed uit commerciële overwegingen zeker gewenst.
Zo gebeurde dan ook. Vel A kreeg een andere opmaak, met de nieuwe en
meer omvangrijke Opdracht, en met omzetting van de volgorde bij de drempeldichten van Voocht, Bredero en Telle. Verder moesten de signaturen vervallen om zo goed mogelijk te camoufleren, dat de belangrijkste lofdichten
eerst achteraf waren ingevoegd. Alleen het eerste blad van de nieuwe Opdracht
werd opnieuw met A3 gesigneerd, waarschijnlijk om vel A toch even als zodanig te markeren; die éne uitzondering aan het begin van het voorwerk deed
aan de camouflage van het invoegsel geen noemenswaardige afbreuk. Bij het
in het oude zetsel op de nieuwe plaats,
monteren van Voocht's Eerdicht

maakte de zetter echter een fout; hij zag over het hoofd, dat de eerste bladzijde
daarvan gesigneerd was als A4, en liet dit staan. En tenslotte moest de
uitbreiding van de Opdracht met twee bladzijden gecompenseerd worden door
het vervallen van het Latijnse lofdicht van Nicolaes van Wassenaer; misschien
werd daarbij al aan de mogelijkheid gedacht er straks op het ingevoegde
kwart-vel een nieuwe plaats voor te kunnen vinden. De nieuwe opmaak
van vel A werd dus als volgt:
blad [A ] recto: Franse titel
„
„ verso: blanco
„ [A2] recto: titelblad
verso: blanco
„ A3 recto: Opdracht aan de vijf Admiraliteitscolleges
„ verso :
„
„

„

5,

„

,,

„

31 Zie boven, blz. 340-341.
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„

„ [A4] recto :
verso :
[A5] recto : Sonnet van R. Telle
Bredero
verso :
„ [A6] recto : „Eerdicht” van N. Voocht (met de signatuur A4!)
verso :
[A7] recto : Sonnet, getekend met de zinspreuk „Leerende leer ick"
verso : „Wat Lucanus voor een man gheweest is", naar Tacitus
[A8] recto :
,,
verso :
,,
In de tweede helft van april zal ook het toegezegde drempeldicht van
Hooft eindelijk zijn binnengekomen. Waarom het tot 13 april geduurd heeft
voordat deze ertoe kwam dit sonnet te schrijven, zal wel altijd een open vraag
blijven. Ambtelijke en/of huiselijke beslommeringen kunnen daarbij een rol
hebben gespeeld, maar misschien was er ook voorzichtigheid in het spel en
wilde de dichter even de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen aanzien alvorens zich uit te spreken, hoe indirect dan ook. Maar tenslotte kwam hij
dan toch zijn belofte na en kon het in te voegen kwart-vel tot stand komen.
Dat zag er als volgt uit:
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blad [1] recto : Sonnet van Hooft
verso :
Vondel
[2] recto : Lofdicht van Coster
verso : het Latijnse lofdicht van N. van Wassenaer, dat volgens mijn
„

„

„

„

„

„

veronderstelling in vel A had moeten vervallen, maar hier op
één bladzijde een plaats kon vinden doordat het nu werd
afgedrukt in twee kolommen

Dit kwart-vel werd ingevoegd direct na de Opdracht. De volgorde van de
drempeldichten werd daarmee vrijwel hiërarchisch: Hooft, Vondel, Coster,
Van Wassenaer, Telle, Bredero, Voocht, „Leerende leer ick". Alleen Van Wasnaer staat er wat vreemd tussen, maar de door mij veronderstelde drukgeschiedenis van vel A geeft voor deze anomalie een aannemelijke verklaring.
En hetzelfde geldt voor de omzetting vergeleken bij 1617 van de volgorde tussen Bredero en Telle.
Na dit alles kon de volledige uitgave van Storm's Pharsalia-vertaling eindelijk op de markt worden gebracht; naar wij mogen aannemen: in het begin
van mei 1620.
Met opzet ben ik uitvoerig ingegaan op mijn hypothese omtrent de drukgeschiedenis van vel A. Niet zozeer om een verklaring te vinden voor de problemen waarvoor dit vel ons stelt, als wel omdat eruit blijkt hoezeer Storm's
editie van 1620 door de uitbreiding van het voorwerk een andere strekking
heeft gekregen dan aanvankelijk door auteur en uitgever werd beoogd. Oorspronkelijk ging het in de eerste plaats om de tekst van de Pharsalia; uiteindelijk kwam echter het voornaamste accent te liggen op het voorwerk, dat het
karakter kreeg van een manifest voor de vrijheid.

De Opdracht
In de Opdracht aan de leden van de vijf Admiraliteitscolleges komt deze
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Caesar, Pompejus en Cato door Plutarchus, alsmede Caesar's De bello civili
dat de burgeroorlog beschrijft uit de tegenovergestelde gezichtshoek. Vervolgens kondigt hij ook nu weer zijn bloemlezing betreffende Lucanus uit
Tacitus en zijn vertaling van Statius' laer-ghedicht aan, om dan abrupt te besluiten:
Wilt daarom mijn Heeren al te samen dit mijn geringh werck ontfangen
met soo goeden oogh, als ick 't met een goet ende oprecht hert presentere.
De kern van deze Opdracht ligt in de verwijzing naar de verhandeling van
Plutarchus: lees mijn werk met „discretie", d.w.z. met begrip voor de eenzijdigheden en „passien" van Lucanus, en nièt zo is de implicatie als een
actueel pamflet! Over de hoofden van de leden der vijf Admiraliteitscolleges
heen richt Storm zich daarmee tot de autoriteiten. Hij dekt zich bij voorbaat.
Maar juist daardoor bewijst hij, er zich wel degelijk van bewust te zijn dat
op dit punt „misverstand" mogelijk was en zijn vertaling als een protest tegen
de onderdrukking van de burgerlijke vrijheid in de Republiek kon worden
opgevat. Wilde hij dat laatste werkelijk niet? Qui s'excuse, s'accuse. En zou
hij anders de opname hebben toegestaan van drempeldichten die toch wel
sterk in deze richting wezen?
De drempeldichten
a. Vooraan staat het sonnet van Hooft, 34 dat duidelijk de vrijheid centraal
stelt, zoals nog onderstreept wordt door het motto erboven: „Lucan. Libertas
ultra
Rhaenum
recessit // Germanum
bonum" (de Vrijheid is teruggeweken over de Rijn: een kostbaar bezit van de Germanen [en dus ook van
de Nederlanders]). 35 Dat is ook het motief van het lofdicht, maar met een typisch Hooftiaanse wending. Het octaaf herinnert er in zware woorden aan
„Hoe dat de Roomsche maght verspuwt der wetten toom" en daardoor „T'afknotten deerlijck van haer kroon 36 heeft lyden moeten". In het sextet wordt
dan het eigenlijke motief ingevoerd:
De vryheydt onghewoon, in Burger-krijgh, te dujren,
Begaf, van die tijdt af, uyt de beroemde mujren,
Haer over Rijn, en kreegh in duytsche talen smaeck.
Dat is enerzijds een vrije weergave van het motto, maar anderzijds een zinspe34 Gedichten van P. C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, deel I (Amsterdam 1899), blz. 168.
Het sonnet is daar afgedrukt naar de tekst in Hooft's Rijmkladboek, maar de verschillen beperken zich tot interpunctie en spelling.
35
Hooft heeft dit motto ontleend aan Phars. VII, 432-436a, de weggelaten woorden aanduidend met een streepje. De tekst van Lucanus luidt :
quod fugiens civile nefas redituraque numquam
Libertas ultra Tigrim Rhenumque recessit
ac totiens nobis iugulo quaesita vagatur,
Germanum Scythicumque bonum, nec respicit ultra
Ausoniam.. .
[Vertaling Bourgery: . . fuyant sans esprit de retour cette guerre civile impie, la
Liberté s'est retirée au delà du Tigre et du Rhin; elle que nous avons tant de fois
cherchée au péril de notre vie, est errante, dépót précieux des Germains et des Scythes,
et n'étend pas ses regards sur 1'Ausonie (= Italië).]
36 kroon: kruin. — Hooft vergelijkt namelijk het machtige Rome van vóór de burgeroorlog
met een „hemelhooge boom / / Wiens breede schaduw kan des middaghs brandt
versoeten".
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ling op de vertaling van Storm. De Vrijheid is „duytsch" geworden in dubbele
zin! Dit spel met twee betekenissen verleent aan het sonnet een luchtigheid
die voorkèmt dat het laatste terzet al te nadrukkelijk „politiek" gaat klinken,
ondanks de verwijzing naar Lucanus' felle aanval op „de machten wetteloos"
en ondanks de trotse vermelding van „de Duytsche vryheydt" in de slotregel:
Des sich verheucht Lvcaen, wiens over-vrye dichten
De machten wetteloos, soo spitselijck betichten,
Met u [= Storm] sijn Meester, in des Duytschen vryheydts spraeck.

In 1620 had een goede verstaander daaraan genoeg om te begrijpen wat
Hooft bedoelde, al kon deze zelf dan niet in „over-veye dichten" spreken.
b. Het daarop volgende sonnet van Vonde1 37 is minder subtiel dan dat van
zo vraagt de dichter
Hooft, maar zeker niet minder duidelijk. Wat baat het
dat Brutus38 aan de dwingelandij van Tarquinius een einde gemaakt en
„een vryen Staet" (de republiek) in Rome gevestigd heeft, als de Romeinen
weer „draghen na het graf // d'Erlanghden vrydom met vermenghde en
bloed'ghe handen"? 39 Evenals Lucanus stelt hij Caesar daarvoor aansprakelijk:
„De staet-sucht eens soldaets was veler Helden dood"; lijdzaam moest Rome
het aanzien
Dat Caesar met Laurier omvlochten op zijn Koets
Keerde uyt de slachtingh van soo braven burgherijen
Als oyt Italien had ghestooft in haren schoot,
En won den Scepter met verlies van zoo veel bloedts.
Wie zou daarbij in 1620 niet gedacht hebben aan de afzwering van Filips II, de

Republiek, de terechtstelling van Oldenbarneveldt, en a an Maurits als een potentiële Caesar?
slechts ondertekend
c. Samuël Coster kan het zo niet! In zijn Lof -dicht 40
met zijn zinspreuk „Over al 'thvys"
klinkt de actualiteit alleen in de eerste
vier regels even door, en dan nog maar vaag:
Hoe dat der trotser vorsten alderhooghste recht,
Alleenelijck bestaat in d'uytkomst van t'gevecht
En inde reden niet, dat zal die wel bemercken
Die maer met op-let leest Lucanus grootse wercken . . .
De twaalf daarop nog volgende regels bevatten slechts een traditionele hulde
aan de geleerde vertaler Storm: „Den Hemel, loof ick, heeft ons dees Poët

verweckt". Méér dan het vers zal hier de náám van de lofdichter „gesproken"
hebben: men wist in 1620 wat men aan Coster had en a an welke kant hij stond.
d. Het lofdicht van de geleerde Nicolaes van Wassenaer, geneesheer en
classicus, valt een beetje uit de toon, doordat het in het Latijn geschreven
en dus niet voor elke lezer toegankelijk is. Als mijn hypothese omtrent vel A
juist is, werd het trouwens reeds gedicht vóórdat besloten was in het voorwerk
de actualiteit van de Pharsalia te onderstrepen, en deed het op de laatste bladzijde van het ingevoegde kwart-vel min of meer dienst als bladvulling. 41
WB II, blz. 396.
Bedoeld wordt Lucius Junius Brutus, die omstreels 500 v. Chr. koning Tarquinius afzette en in Rome de republiek vestigde.
39 met vermenghde en bloed'ghe handen: in een bloedig handgemeen.
4o Samuel Coster's Werken, uitgegeven door R. A. Kollewijn (Haarlem 1883), blz. 612.
41 Zie boven, blz. 355.
37
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e. Daarentegen sluit het sonnet van Telle weer goed bij de verzen van
Hooft en Vondel aan. Wat dit sonnet in het voorwerk van de editie-1617
namelijk dat daarin meer nadruk wordt gelegd
minder goed deed passen
op de vrijheid als inzet van de strijd tussen Caesar en Pompejus dan dat er
dat maakte het
gewaarschuwd wordt tegen burgeroorlog in het algemeen 42
nu juist bijzonder geschikt voor de editie-1620.
f. Het omgekeerde geldt voor het sonnet van Bredero. Maar deze was inmiddels gestorven, en zijn stem mocht onder die van de andere grote Amsterdamse dichters daarom des te minder ontbreken. Bovendien: ook bij de
nieuwe strekking van het voorwerk bleef het immers waar, dat Storm met zijn
vertaling een daad had gesteld die dankbaarheid verdiende „van weghen 't
vaderlant". 43
g. De 64 alexandrijnen van het Eerdicht door N. Voocht geven een vrij
uitvoerige opsomming van de motieven in de Pharsalia, waaruit volgens de
lofdichter veel te leren valt. Hij spreekt dan ook van „dit spieghel-boeck" en
„Een schone spieghel die is nut voor alle man", om tenslotte hulde te brengen
aan Storm door wiens toedoen de Nederlandse jeugd nu Lucanus' „musa hoort
Neerlantse rymjes quelen". Op de actualiteit van het werk wordt niet gedoeld,
waartoe het Eerdicht
zoals trouwens bij het oorspronkelijke voorwerk
m.i. behoorde ook niet werd beoogd.
h. Tenslotte volgt dan nog het sonnet van een onbekende, wiens identiteit
ik, ondanks de zinspreuk „Leerende leer ick", niet heb kunnen achterhalen.
Men vindt, zo betoogt hij, in dit boek enerzijds het bewijs van „Den yver, die
d'Heer Storm doet tot de Poësy" en „Ten and'ren, naeckt en klaer, de Roomsche vileyny". Ook hier ontbreekt elke zinspeling op enige vorm van actualiteit. 44
Uit dit overzicht is wel gebleken, dat eigenlijk alleen de sonnetten van
Hooft en Vondel gesteund door de náám van Coster naar de actualiteit
verwijzen. Desnoods kan men zeggen dat ook de sonnetten van Telle en Bredero
dit doen, maar die werden niet uit de situatie v an 1620 geschreven en zijn dan
ook, zelfs bij Telle, minder suggestief op het punt waarom het gaat: de vrijheid. De overige verzen zijn lofdichten in de gebruikelijke trant, zonder rechtstreeks verband met de actualiteit. Maar de suggestieve kracht van de eerste
twee sonnetten is sterk genoeg om zich bij de lezer 66k nog te doen gelden als
hij de overige verzen leest. Hij zoekt er onwillekeurig dezelfde strekking in als
in de liminaria van Hooft en Vondel; wat niet actueel bedoeld werd, interpre-

teert hij zoveel mogelijk toch in hun zin: als bevestiging of uitwerking van wat
zij hadden gezegd. Men mag daarom de drempeldichten van 1620 zien als
Zie boven, blz. 340-341 en 353-354.
4 3 Zie boven, blz. 340.
44
Opmerkenswaardig is, hoe openlijk zowel Voocht als de dichter van het laatste sonnet
aansluiten bij het slot van Bredero's lofdicht, dat zij uit de editie-1617 kenden. Men
vergelijke:
Bredero:
Neerlanders kompt met mijn
Sijn ouwt versilvert hooft met groene Lauren cieren.
Voocht: Na Phoebi tempel u met groene Lauren port
En t'silver-blinckend' haer van 't wijse hooft omgort.
Leerende leer ick: Daarom komt altemaal hem met u gunst te moet,
En t'oudt bedaechde hooft met Lauren kransen kronen.

42
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een soort vrijheids-manifest van de Amsterdamse dichters, met de Pharsalia
mits men daarbij niet
als „toevallig" maar bijzonder adequaat uitgangspunt
uit het oog verliest dat het uiteindelijk Hooft en Vondel waren, die aan de
drempeldichten dit manifesterende karakter verleenden.
Het bijwerk

Over het bijwerk van 1620 kan ik kort zijn. Het werd opgenomen in dezelfde volgorde en behoudens spelling- en interpunctie-varianten in dezelfde vorm als in 1617. 45 Alleen is in de vertaling van Statius' laerghedicht
een enkele maal een woord veranderd, 46 en werd de Korte beschrijvinghe
van Lucius Florus voortgezet tot het einde van diens hoofdstuk. 47
§ 6.

DE VOLLEDIGE VERTALING VAN

1620

Storm heeft van het feit dat De eerste ses bovcken in de volledige editie
werden herdrukt, gebruik gemaakt om ze enigszins te herzien en te polijsten
iets waartoe hij in 1617 vanwege de haast bij de uitgave geen gelegenheid
had gehad. Ingrijpend zijn de aangebrachte wijzigingen overigens niet. Zij
beperken zich voor zover mij uit een aantal steekproeven bleek tot kleine
veranderingen ter wille van meer nauwkeurigheid in de vertaling of meer
regelmaat in het metrum. Van beide vindt men in de propositio al dadelijk
goede voorbeelden. 48 In reg. 4 werd de antimetrie uit de eerste vershelft weggewerkt; er staat nu: „De daden oock onvroom
". In reg. 12 was „in commune nefas" uit Phars. I, 6 niet weergegeven; dat wordt nu verholpen door „Te
samen over hoop" te veranderen in „Tot alghemeen verderf". De metrisch
bijzonder ongelukkige regels 13 en 14 worden zo goed mogelijk geregulariseerd
tot:
...

En hoe spits-vinnich daer eenderley in slaghoorden
Pijck vanen veldt-gheschrey, sich dreyghden en doorboorden.

Verder bracht Storm in de marge van zijn tekst nu de gebruikelijke inhouds-aanduidingen van de perikopen aan, waardoor het geheel een overzichtelijker en verzorgder karakter kreeg. Daarentegen liet hij ook in de nieuwe
editie de eveneens gebruikelijke
argumenta boven de „boecken" weg;
misschien omdat deze ook in zijn Latijnse bron niet voorkwamen.
Iets essentieels verandert er met dit alles niet. De eerste ses bovcken blijven
ook na de herziening wat zij in 1617 waren: een vage echo van Lucanus in
weinig dichterlijke alexandrijnen.
De vier boeken, die eraan werden toegevoegd, staan ongeveer op hetzelfde
peil. Misschien vertonen zij wat meer vertaal- en versvaardigheid, met wat
minder inzinkingen. Maar een regel als de tweede in het hieronder volgende
fragment levert het bewijs, dat Storm ook nu de alexandrijn niet werkelijk
beheerst; uit 11b en 12
een eigen omschrijving van „Romeinse burgers"
blijkt dat hij nog steeds het onderscheid tussen rijm en dicht niet goed aanZie boven, blz. 341-343.
De veronderstelling, dat deze vertaling van Storm's eigen hand is (zie boven, blz. 342343), wordt daardoor gesteund.
47
Zie boven, blz. 343.
48
Zie voor de tekst van 1617 het citaat hierboven, blz. 346-347.
45

46
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voelt. Ik geef dat fragment, zonder er ditmaal het Latijn aan te doen voorafgaan. Een vergelijking tussen de oorspronkelijke en de vertaalde tekst zou enkel tot dezelfde conclusies leiden, die wij in § 4 reeds getrokken hebben. Het
is er mij hier slechts om te doen, door het citeren van een wat langere en
voor Storm's doen betrekkelijk geslaagde passage, een indruk te geven van de
vorm waarin de Nederlanders uit 1620 de volledige Pharsalia tot hun beschikking kregen. Wie er het Latijn naast legt, ontdekt onmiddellijk, hoeveel
finesses er verloren zijn gegaan en hoeveel onzuiverheden toegevoegd. Maar
het geheel is zowel leesbaar als begrijpelijk; men kan er Lucanus althans globaal uit leren kennen. Meer had Storm niet willen bereiken en meer verwachtten zijn lezers ook niet van hem.
De bewuste passage is de weergave van Phars. VII, 545-565a. De beslissende
slag bij Pharsalos is begonnen, en de eerste gevechten zijn ten gunste van
Caesar verlopen. Maar dan komt hij te staan tegenover de harde kern van
Pompejus' leger. In plaats van hulp- en huurtroepen zijn het nu Romeinse
burgers die hij bevechten moet!

5
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Doen quamt voorts op 'tgros an van Pompei armey/
En op de benden int midden van de contrey:
Daer hielt de strijd sich op/ daer wiert seer strengh gevochten/
Daer wiert het overhoop met Martis spel doorvlochten/
Die te voor had gheweest verspreit door 'thele velt:
Daer leed de Fortun last van den moedighen helt/
Die wiert ghehouden op. Daer wierde niet vernomen
De opgheraepte jeught tot hulpe daer ghekomen
Vant oosten en vant west/ daer wierde niet ghestreen
Door sulcke handen die daer toe waren ghebeen/
Maer eylaes/ van de gheen/ die in die stadt van Romen
Ginghen op 'slandts manier ghekleet met lange somen/
T'waren de borgers selfs/ 'twas Vader ende Soon/
En Broeders tegens een om malcandren te doon.
Hier stont de Raserny schricklijck als vier ontsteecken/
Hier stont de fury fel om alles te verbreecken/
Hier stont ghy Caesar selfs de sleutel van dit spel/
Het roer en al 'tbedrijf van dit woeden rebel.
Wij ckt/ ó verstant van hier/ berght u om niet te weten
Alles wat hier omgingh [/] laet voor eeuwigh vergheten
Dit deel zijn van den slagh/ dat gheen eeuw' emmermeer
En wete door mijn pen al 'tquaet van dit onweer/
Hoe veel den borgher-krijgh van onbehoorlijckheden
Mach toeghelaten zijn van onrecht en boosheden.
Best dat blive verstickt en in den dop versmoort
Al 'tjammer en gheklagh dat mocht werden ghehoort/
Soo 't alles waer bekent. Ick salt daerom niet schriven
Watmen/ o Romen, dy al daer heeft sien bedriven/
Van dulle raserny/ van wreetheit onghehoort.
Caesar siende den strijt dus int gewicht verstoort
Reet als een woedend mensch/ met toorne dul ontsteecken
Ront om zijn benden heen/ op datter niet ontbreecken
En sou aen tgrousaem werck 'twelc aldaer wiert ghewracht/
Hun niet dan vier en vlam te meer int herte bracht. [lees: l]
Die dogh tierden ghenoegh en woeden uyter weten/
Op yders swaerd hy sagh/ welcks meest van bloede sweten/
Of welckers dat alleen waren aent punt besmet;
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De reste altemael blinckende klaer en net.
Oock welckers slaghen dat krachtigh of slap ghedreven
40 Hun deden min of meer de hand daer onder beven:
Oock lettede hy nau/ en nam seer scherpe acht/
Wiens pilen troffen meest getogen hert of sacht:
Welcke dat door ontsach/ of kloeck en willigh vochten/
Dees' prysende/ en die dat s'het beter doen mochten:
Hy schelde oock de gheen wien de verwe verschoot
45
Als hy gesmeten had een Romeins Borgher doot .. .
(fol.111 r ° -v °)
§ 7.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

De vertaling van de Pharsalia door Hendrik Storm heeft geen poëtische
waarde. Haar eigenlijke betekenis ligt in het feit, dat zij in 1617 en 1620
heeft kunnen fungeren als uitlaatklep voor gevoelens van bezorgdheid om de
politieke situatie, die niet althans niet zonder openlijk partij te kiezen
rechtstreeks onder woorden konden warden gebracht. Wij mogen aannemen,
dat zij anders onvoltooid gebleven en nooit gepubliceerd zou zijn. In zekere zin
is dan ook het voorwerk het belangrijkste gedeelte van de beide edities.
In overeenstemming daarmee neemt dit werk in de geschiedenis van de
Nederlandse epiek een ondergeschikte en „toevallige" plaats in. Storm koos de
Pharsalia niet ter vertaling als epos, maar primair als geschiedwerk en secundair als poëzie waaraan hij zijn versificatorische vermogens zou kunnen toetsen; dat die poëzie tot de epiek behoorde, was voor hem een irrelevante bijkomstigheid. Zijn vertaling kan daarom niet worden gezien als een voortzetting
van de taak die Van Ghistele, Coornhert en Van Mander zich hadden gesteld: het klassieke epos tot een levend bezit van de Nederlanders te maken.
Het is zelfs alleszins mogelijk dat Storm
in overeenstemming met de opkomende Renaissancistische poëtica
de Pharsalia nièt tot de epiek rekende.
In zijn beide Opdrachten komt het woord „heldendicht" nergens voor.
Desondanks speelt zijn vertaling in de ontwikkelingsgang van het Nederlandse Renaissance-epos toch een rol, hoe bescheiden dan ook. Aan het begin
van de opkomst daarvan confronteerde hij onbedoeld zijn landgenoten met het
feit, dat de Oudheid náást het legendarisch-mythologische epos van Homerus
en Vergilius ook een sterk-afwijkende variant daarop kende: een epos dat niet
de legende, maar de algemeen-bekende historische werkelijkheid uit een nabij
verleden tot onderwerp koos. Daarmee stelde hij de na hem komende epische
dichters onwillekeurig voor eenzelfde keus als Lucanus het zijn tijdgenoten
had gedaan: Vergilius' voorbeeld als norm aanvaarden of zich een eigen vrijheid voorbehouden.
In de Oudheid had, zoals wij gezien hebben, 4° Silius Italicus geprobeerd
een compromis te vinden tussen Vergilius en Lucanus, maar was hij daarin
door de andere epici niet gevolgd. Zijn poging wordt in de Renaissance als het
ware herhaald, nu echter met meer succes. In heel West-Europa vertonen
de „moderne" epici telkens weer voorkeur voor de behandeling van contemporaine gebeurtenissen of van historische feiten uit een zo recent verleden dat
de hoofdtrekken hun lezers duidelijk voor ogen stonden. De Nederlanders
hadden dus zeker Storm's Pharsalia niet nodig om met het probleem van het
49

Zie boven, blz. 335-336.
362

historische epos in aanraking te komen, het hing allerwegen in de lucht. Maar
daarom behoeft het nog niet uitgesloten te worden geacht, dat er ook van
Storm's vertaling op dit punt enige invloed is uitgegaan. De politieke omstandigheden hadden ertoe geleid, dat dit werk drie elementen in zich verenigde die
volgens de theorie onverenigbaar waren: epos, (niet-legendarische) historie en
actualiteit. Het zou niet vreemd zijn, als deze combinatie een zekere aantrekkingskracht zou hebben gehad, vooral voor geëngageerde dichters zoals b.v.
Vondel er een was.
Het bovenstaande mocht niet ongezegd blijven. Maar er dient onmiddellijk aan te worden toegevoegd, dat wij de invloed van Storm vooral niet moeten overschatten. Zonder hem zou de Nederlandse epiek zich ongetwijfeld
langs precies dezelfde lijnen hebben ontwikkeld als nu. Zijn vertaling van de
Pharsalia is voor die ontwikkeling misschien niet helemáál irrelevant geweest,
maar in géén geval van meer dan ephemere betekenis.
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HOOFDSTUK VII

Vondel's „Verovering van Grol" als aanloop naar
een oorspronkelijk epos

§ 1. „SLECHTS EEN ZANG"

Tussen 1625 en 1630 heeft Vondel in een reeks van hooggestemde lofzangen
het leven en bedrijf van Frederik Hendrik letterlijk van jaar tot jaar begeleid.
In 1625 heet hij de nieuwe stadhouder uitbundig welkom in de Begroetenis;
in 1626 luidt hij de Geboortklock bij de geboorte van diens zoon Willem II;
in 1627 viert hij met de Verovering van Grol diens eerste belangrijke overwinning op de Spanjaarden; in 1628 laat hij in Amsteldams Wellekomst de Stedemaagd van Amsterdam de Prins verwelkomen als vredestichter in de strijd
tussen magistraat en kerkeraad; in 1629 verheerlijkt hij hem in zijn Zegesang
als veroveraar van Den Bosch.
Al deze lofzangen, hoe verschillend ook van structuur en toon, hebben met
met uitzonelkaar gemeen dat zij ontstaan zijn in de sfeer van het epos en
hun luister goeddeels ontlenen aan epische motieven
dering van de laatste
en reminiscensen. Het is duidelijk, dat Vondel in deze jaren „bezeten" is van
bewondering voor de twee epen die hij omstreeks 1620 in hun oorspronkelijke
taal had leren kennen en waarin hij zich sindsdien steeds meer was gaan verdiepen: de Aeneis en de Gerusalemme liberata. 1 Hij kan het eenvoudig niet
laten, telkens weer aan te sluiten bij het voorbeeld van Vergilius en Tasso.
In de Begroetenis 2 krijgt de beschrijving van Frederik Hendrik's verlangen
om ondanks zijn jeugd deel te nemen aan de slag bij Nieuwpoort het karakter
van een epos-fragment, compleet met ingelaste toespraken, Homerische vergelijkingen, en een flitsende evocatie van de slag zelf (vs.71-140).
De Geboortklock 3 gaat nog veel verder. Venus bereidt er de samenkomst
van Frederik Hendrik en Amalia, waarin hun zoon verwekt zal worden, met
eenzelfde zorg voor, als zij het in Aeneis Iv het „huwelijk" van Aeneas en Dido
doet. Alleen werkt Vondel dit motief breder en pralender uit, met een meeslepend plezier in het rusteloos bedrijf van de wemelende stoet cupidootjes die
het liefdesverlangen van Amalia steeds hoger opvoeren, totdat zij eindelijk
vervulling vindt in de armen van haar uit het leger teruggekeerde bruidegom.
Zonder rechtstreeks daaraan ontleend te zijn, is deze uitwerking kennelijk toch
méér geïnspireerd op de episode van Armida en Reinout bij Tasso dan op het
sobere relaas van Vergilius. Maar de laatste is weer Vondel's voorbeeld geweest bij de beschrijving van Frederik Hendrik's harnas, waarop in kunstig
drijfwerk de voornaamste heldendaden van de jonge prins staan afgebeeld
(vs.348-403): een variant op het slot van Aeneis vIn waar het schild van
1

In 1620 blijkt hij met deze beide epen reeds voldoende vertrouwd, om er in een Opdracht

met enige trots gebruik van te maken : voor de Aeneis in die van Hierusalem verwoest
(WB II, 77-82), voor de Gerusalemme in die van De Helden Godes des Ouwden Verbonds (WB II, 304-307).
2 WB II, blz. 508-520.
3 WB II, blz. 769-803.
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Aeneas versierd is met episoden uit de Romeinse geschiedenis, zoals in Ilias
XVIII dat van Achilles het was met voorstellingen uit het menselijk leven.
Trouwens, ook in de gedeelten van de Geboortklock, die niet of minder duidelijk op Vergilius en Tasso teruggaan, blijft de verhaaltrant die van het epos:
steeds verlevendigd door episoden, vergelijkingen, toespraken of verzuchtingen
in oratio recta. Zelfs de bucolische passage over de begroeting van de jonggeboren prins door boer Melcker met zijn „schrander Elsken" (vs.648-698),
en de speelse episode over het vreugdebetoon van de Haagse Vijvernimf met
haar gevolg van „watergodheden" (vs.707-758) krijgen in deze context een
quasi-epische allure die onwillekeurig even herinnert aan wat Ariosto in dat
opzicht wist te bereiken. De Renaissancistische uitbundigheid, die de romanzo
kenmerkt en die Tasso in de Gerusalemme niet helemaal had losgelaten, heeft
Vondel blijkbaar genoeg aangesproken om hem in zijn geboortezang tot een
daarmee verwante ludieke exuberantie te inspireren.
De Verovering van Grol 4 voert de aansluiting van de lofzang bij het epos
tot een climax, het uiterste dat daarmee bereikbaar was.
In Amsteldams Wellekomst, 5 waarvan het onderwerp zich trouwens nauwelijks voor de aanwending van epische motieven leende, is de afstand veel groter. Maar de 166 regels van het gedicht blijven op hun manier een heldentoon voeren; zij mogen dan niet zo rechtstreeks aan een heldendicht doen denken, een heldenzang kan men ze zeker noemen. Frederik Hendrik wordt er
verheerlijkt als „doorluchtigste der helden" (vs.87); zijn krijgsdaden worden in
de herinnering opgeroepen, zijn overwinningen gevierd. En op twee plaatsen
blijkt, hoezeer dit alles in de sfeer van de Aeneis ligt. Als de Stedemaagd zich
voorstelt hoe Frederik Hendrik over enige tijd zijn jonge zoon met zich in de
strijd zal voeren om hem het oorlogsbedrijf te leren, dan ziet zij „te gader //
Moedigh draeven soon en vader, // Als Aeneas de Trojaen, // Met den groeyenden Ascaen" (vs.79b-82). Even verder wordt de Prins vergeleken met Neptunus, zoals deze in het eerste boek van de Aeneis door het enkele feit van zijn
verschijnen een einde maakt aan het gevaar waarin de vloot der Trojanen
door het woeden van Aeolus verkeert (vs.103-115). Kenmerkend is ook dat
het welkom van de Stedemaagd, al is het op zichzelf niet episch, wordt gericht
tot een vorst wiens hoogste ere-titel luidt: „heldendichters stof" (vs.165).
De verovering van Den Bosch zou zich, nèg beter dan die van Grol,
geleend hebben voor een triomflied dat aan het epos grensde. Maar Vondel's
Zegesang 6 is van geheel andere aard. In de Verovering van Grol had de dich-

ter een prestatie geleverd, die in haar soort nauwelijks te overtreffen viel. Als
hij dit toch probeerde, was de kans groot dat hij slechts zichzelf zou herhalen
op lager niveau. Vandaar dat Vondel besloot zijn Zegesang te schrijven als
het volstrekte tegendeel van de Verovering. Niet in „epische" alexandrijnen,
maar in „lyrische" viervoeters; niet met brede beschrijvingen, maar met een
schijnbaar achteloze opeenvolging van kleine details die een soort pointillistische voorstelling van de gebeurtenissen opleveren; met Frederik Hendrik
nièt als een Hollandse Aeneas, maar als een figuur sui generis die slechts terloops vergeleken wordt met enkele historische helden uit de Oudheid als
Alexander (vs.17-24), de Scipiones en Pompejus (vs.501-504); niet met de
rustige voortgang van een gedragen stijl, maar met een speelse afwisseling
van ernst en ironie, verheven en gemeenzaam taalgebruik. Zo is de Zegesang
4

WB III, blz. 128-152.

WB III, blz. 182-186.
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6 WB III, blz. 267-285.

een uitgesproken niet-episch
naar analogie van „anti-petrarkistisch" zou
men bijna kunnen zeggen: „anti-episch"
gedicht geworden, maar in negatieve zin nog altijd door het epos beheerst en bepaald.
Wij moeten de Verovering van Grol in de context van de omringende
lofzangen op Frederik Hendrik zien om de aard ervan duidelijk te onderkennen. De aansluiting bij de structuur van het heldendicht is hier zo sterk,
dat men onwillekeurig de neiging heeft het vers als „een klein epos" te karakteriseren, zoals b.v. Sterck heeft gedaan.? In het moderne spraakgebruik
moge deze term niet onaanvaardbaar zijn, literair-historisch kan hij slechts tot
misverstand leiden. Immers, het epos was voor de 17de-eeuwers een zeer bepaald en aan strenge voorschriften gebonden genre, waartoe de Verovering
van Grol niet gerekend kan worden. En Vondel had te veel eerbied voor de
regels van de poëtica om bedoeld te kunnen hebben, dat zijn gedicht desondanks als epos zou worden opgevat. Wij zullen trouwens zien, dat hij er allerlei aanwijzingen in heeft verwerkt om dit te voorkomen en er zijn lezers van
te overtuigen dat zij slechts een zegezang vóór zich hadden.
Ook Geerars beschouwt de Verovering van Grol als een „klein heldendicht", zij het in andere zin dan Sterck. Hij gaat er namelijk van uit, dat de
Nederlandse literatuur in de 17de en 18de eeuw náást de grote heldendichten
(de eigenlijke epen) ook het „kleine heldendicht" of epyllion als genre gekend
en beoefend heeft. Onder de voorbeelden, die hij daarvan geeft, neemt de
Verovering van Grol de eerste plaats in. 8 In mijn vierde hoofdstuk heb ik
echter al uiteengezet, waarom ik er niet aan geloof dat het epyllion door de
dichters van Renaissance en Klassicisme als een afzonderlijk genre werd beschouwd;9 ik kan hier dus volstaan met daarnaar te verwijzen. Het gebruik
van de term werkt verwarrend, omdat hij het bestaan suggereert van een
genre, dat in de Renaissancistisch-klassicistische poëtica niet voorkomt en
door de dichters van die tijd niet bewust werd beoefend.
De juistheid van dit laatste wordt indirect bevestigd door Johannes Kinker,
die heel wat dichter bij de Klassicistische poëtica stond dan wij en zeker niet
verzuimd zou hebben op het epyllische karakter van de Verovering van Grol
te wijzen, als hij met dat begrip vertrouwd was geweest. Daarvan is echter
geen sprake in de terloopse opmerking die hij in zijn onuitgegeven, ten behoeve van zijn colleges opgestelde notities over De Nederduitse Dichtkunst
over het gedicht maakt in verband met het Nederlandse epos uit de 18de eeuw.
Kinker heeft voor dat epos weinig waardering en merkt op, dat Vondel het
in zijn Verovering van Grol „oneindig beter" deed dan de latere heldendichters. Maar zo laat hij daar onmiddellijk op volgen dat is „slechts een
zang en heeft dus geen verscheidenheid genoeg". 1°
J. F. M. Sterck, Het leven van Vondel 1627-1640, in: WB III, blz. 3-34; de bewuste term
op blz. 18.
8 C. M. Geerars, Het epyllion en de structuur van Tollens' Overwintering op Nova Zembla,
in: De Nieuwe Taalgids LX (1967), blz. 361-372; de passage over het epyllion en
Vondel's gedicht op blz. 362-364.
' Zie boven, blz. 216-221.
10 Geciteerd in: G. J. Vis, Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zin gedichten (1819-1821), diss. Amsterdam S.U. (Zwolle
1967), blz. 188.
I
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nier opzette. Hij deed dit óók en waarschijnlijk zelfs in de eerste plaats, om
zich te oefenen in het gebruik van een aantal structuur-elementen en motieven
die voor het epos kenmerkend zijn: propositio, invocatio, het wonderbaarlijke
in de narratio, de brede beschrijvingen, de Homerische vergelijkingen, de gedragen en verheven toon. Hij wilde nagaan, of hij in staat was daarvan gebruik
te maken op een wijze die hem zelfvertrouwen gaf voor het moment waarop
hij ze straks in volle ernst zou gaan hanteren. Want volle ernst was het in de
Verovering van Grol nog niet. Het bleef daar bij een experiment met epischè
bestanddelen, die in een zegezang wel enige expressieve waarde konden hebben, maar er in hoofdzaak toch uiterlijke ornamenten waren. Hun intrinsieke
betekenis kon slechts tot haar recht komen binnen het kader van een werkelijk epos, zoals hij er straks een hoopte te schrijven. Een jonge vogel moet
echter aan zijn vleugels wennen, voordat hij ermee durft te vliegen.
De Verovering van Grol is inderdaad „slechts een zang", maar tèvens
Vondel's aanloop voor de grote sprong naar een eigen epos.
§ 2.

ANALYSE EN COMMENTAAR

Vondel wilde niet de kans lopen er door zijn Humanistische vrienden van te
worden verdacht met de Verovering van Grol een reëel epos te hebben bedoeld. Zijn gedicht moest dus voldoende indicaties bevatten om hen van het
tegendeel te overtuigen en misverstand uit te sluiten. Die indicaties moesten
echter gaandeweg worden gegeven, spaarzamelijk eerst en zo terloops dat men
er gemakkelijk overheen kon lezen, om pas aan het einde de evidentie te verkrijgen die elke onzekerheid uitsloot. Daarentegen moest aan het begin de
mystificatie zo sterk mogelijk zijn; sterk genoeg om de lezer in verwarring te
brengen en hem te doen twijfelen aan de eigenlijke bedoeling van de dichter.
vs.1-4 Vondel zet zijn zegezang dan ook in, alsof het om een legitiem
epos gaat: met een propositio, waarin het „Arma virumque cano" van Vergilius duidelijk doorklinkt:
Ick sing den legertoght des Princen van Oranjen,
Die 't heyr van Spinola, en all' de maght van Spanjen
Met sijn' slaghordens tarte, in het bestoven velt,
En Dulcken de stadt Grol deed' ruymen met gewelt.

vs.5-12 Daarna volgt, evenals in de Aeneis, de invocatio. Maar deze is bij
Vondel verchristelijkt; hij richt zich niet rechtstreeks tot de Muze, maar tot
God, die hij smeekt zijn „sangheldin" te willen geleiden op haar oorlogstocht.
Daarin is de invloed merkbaar van Tasso, die kerstening van het epos had
voorgeschreven. In de aanhef van de Gerusalemme (I, st.2) roept deze weliswaar evenals Vergilius 66k de Muze aan, maar een Christelijke: haar „die uw
voorhoofd op Helicon niet bevlecht met verwelckelycke laurieren, maer boven
in den hemel onder de saligen [sic] reyen een gulde kroon voert van onsterflycke starren"; 14 volgens sommige interpretatoren wordt daarmee de Heilige
Maagd bedoeld. Vondel vermijdt elke onduidelijkheid op dit punt door hier in
zijn imitatio een eigen weg te gaan.
vs.13-20 In de Aeneis ontbreekt een dedicatio, maar Vondel draagt zijn
14 Naar de vertaling van Vondel; zie: J. F. M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zin kring
(Bussum 1918), blz. 83-104 („Vertaling van Tasso"); het citaat op blz. 98.
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dichtwerk aan Frederik Hendrik op, zoals Tasso de Gerusalemme had toegewijd aan Alfonso II d'Este. Dat hij in zijn dedicatio 15 inderdaad het voorbeeld
van Tasso voor ogen heeft gehad, blijkt uit een onmiskenbare parallel. Hij
vraagt namelijk de Prins, als deze in een ogenblik van ontspanning tijd vindt
voor zijn „ruw gedicht", heusch over hem te willen oordelen. Wij herkennen
daarin de echo van Tasso's verzoek aan Alfonso: „ontfangt beleefdelyck met
een vrolyck aengesicht, dese myne schriften". 16
vs.21-44 Na dit alles kan de narratio beginnen. Een korte inleiding is
echter wenselijk om de lezer enigszins wegwijs te maken in de situatie waarnaar hij zal worden verplaatst. Vondel richt zich voor deze inleiding weer
zoveel mogelijk naar Vergilius. Deze begint zijn eigenlijke verhaal met een
z.g. descriptio loci, en wel van Carthago, de plaats waar het eerste deel van
zijn epos zich zal afspelen. Hij maakt daarvan echter tevens gebruik om uiteen te zetten, waarom Juno de Trojanen zo vijandig gezind is; zij heeft Carthade toekomstige
go zo lief dat zij doet wat zij kan om de stichting van Rome
erfvijand van haar stad
te verhinderen of althans te vertragen. Vondel
sluit bij dit laatste aan; met weglating van de plaats-beschrijving beperkt hij
zich tot een descriptio van de toestand op politiek en militair gebied, zoals deze
zich na de slag op de Witte Berg (1620) en de dood van Maurits (1625) in
Europa en de Nederlanden ontwikkeld had. Voor zover dit bij een dergelijk
pragmatisch overzicht mogelijk is, slaagt hij er daarbij op alleszins bevredigende wijze in, de kroniekstijl te vermijden en een epische toon te bewaren.
vs.45-80 Tegen deze achtergrond kan nu het beleg van Grol aan de orde
komen. Het verhaal daarvan wordt ingezet met een pakkende en al dadelijk
„bovennatuurlijke" episode. De geest van Willem de Zwijger verschijnt in de
droom aan Frederik Hendrik om hem aan te zetten tot nieuwe activiteit.
Vondel heeft daarbij vooral Aeneis V, 722-740, voor ogen gehad, waar de
schim van Anchises met eenzelfde bedoeling Aeneas bezoekt. Tegelijkertijd
heeft hij echter ook aan Aeneis II, 270-297, gedacht: de verschijning van
Hektor's schim aan de slapende Aeneas om hem te waarschuwen dat de Grieken Troje hebben overrompeld. In deze episode nemen de wonden van Hektor een belangrijke plaats in; zij zijn het eerste wat Aeneas ziet. Vondel liet
zich de kans niet ontglippen die dit hem bood. Doordat Willem I vermoord

was, kon hij in diens verschijning als het ware Anchises en Hektor laten samenvallen. 's Prinsen vader spreekt als de eerste, en „toont het gaepen van
een' eeuwig bloende wonde" als de laatste. Maar daar blijft het nog niet
bij. Ook voor zijn inleidende beschrijving van de nacht, waarin de droomverschijning plaats vindt, heeft Vondel aan Vergilius ontleend, en wel aan diens
beroemde verzen uit Aeneis VIII, 26-27, waarvan het laatste
„alituum
pecudumque genus, sopor altus habebat"
duidelijk herkenbaar is in de
regels 47-48:
En vee en vogel sweegh in 't midden van den nacht;
Door eenen diepen slaep betoovert en verkracht.

Vondel's eerste hantering van het wonderbaarlijke in zijn quasi-epos had moeilijk Vergiliaanser en „epischer" kunnen zijn dan zij is!
15 C. M. Geerars noemt deze verzen ten onrechte „een tweede invocatio" (Het epyllion enz.,
blz. 363).
16 Gerus. I, st. 4; vertaling van Vondel (Sterck, Oorkonden, blz. 99).
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Het verdient aandacht, dat Vondel een zo weinig spectaculair geval van
wonderbaarlijk gebeuren als uitgangspunt kiest; een droomverschijning
is bijna „natuurlijk". En ook verder weet hij op dit punt steeds maat te
houden. Hij heeft blijkbaar aangevoeld, dat een strijd tussen Hemel en
het Christelijk aequivalent van de onderlinge twisten der goden
Hel
hier te zwaarwichtig geweest zou zijn,
in het epos van de Oudheid
gezien de beperkte betekenis van het bezongen heldenfeit en de geringe
omvang van zijn gedicht. Daarom volstaat hij met slechts één, gemakkelijk aanvaardbare, bovennatuurlijke verschijning om te doen uitkomen
dat Frederik Hendrik gestimuleerd en gesteund wordt door de machten
van het Goede. Straks zal hij, eveneens door slechts één buiten-aardse
gestalte, de Spanjaarden doen zien als dienaren van het Kwaad. De
strijd tussen Hemel en Hel is op de achtergrond dus wel degelijk aanwezig, maar wordt niet geaccentueerd. De vertegenwoordigers van God
en Duivel komen niet rechtstreeks met elkaar in botsing; zij brengen de
handeling slechts op gang om dan weer uit het gedicht te verdwijnen.
Ongetwijfeld mede om die ephemere functionaliteit te compenseren en te
maskeren, geeft Vondel ze echter een maximum aan Vergiliaans-epische
achtergrond. Ze staan te stevig in de Aeneis verankerd, om in de Verovering van Grol gemakkelijk als min of meer bijkomstig te kunnen worden
onderkend.
vs.81-118 Na de aansporing door de geest van zijn vader besluit Frederik
Hendrik tot het beleg van Grol, al is hij zich de gevaren van een dergelijke
onderneming volledig bewust. Het leger wordt in paraatheid gebracht en over
de rivieren naar het Oosten van de Republiek gevoerd. In dit gedeelte
en zo
zullen er nog heel wat volgen
kan Vondel uiteraard niet of nauwelijks op
Vergilius en Tasso steunen. Hij moet op eigen kracht voor zijn beschrijving
van deze historische en op zichzelf weinig heroïsche feiten een epische allure
trachten te vinden. Evenals in de descriptio van vs.21-44 slaagt hij daarin ook
ditmaal zo goed als mogelijk is. Aan het slot van deze passage weet hij zelfs,
door gebruik te maken van een mythologische personificatie, zijn relaas uit de
sfeer van de dagelijkse werkelijkheid over te brengen in die van het buitengewone. In vs.114-118 zien wij „de vlietgodinnen" van Maas, IJssel, Waal en
Lek de schepen met soldaten en oorlogstuig tegen de stroom opduwen om de
Prins te helpen in zijn strijd voor de vrijheid. Op zichzelf is deze voorstelling
noch nieuw noch opzienbarend, maar in de betrokken context heeft zij een
onverwacht effect: zij activeert de herinnering aan de machten van het Goede
die achter de onderneming van Frederik Hendrik staan. De „witte vlieten, die
geen' swarte Spanjaerds lyen" stuwen zodoende niet alleen de schepen van de
Prins stroomopwaarts, maar ook Vondel's gedicht naar de sfeer van het epos.
Er is in deze passage nog iets anders opmerkenswaardig. Hier voor het eerst,
naar ik meen, vindt de lezer een kleine aanwijzing dat hij nièt met een epos te
doen heeft. In vs.91 is sprake van „onsen staet", en in vs.95 „heeft de Vorst des
Taegs op ons het oogh alleen". De dichter voelt zich persoonlijk bij de gebeurtenissen betrokken en betrekt er ook zijn lezers bij ! Dat past niet bij een epos,
en doet veeleer denken aan de „lyrische" toon van een zang. Hoe moet dat
worden opgevat? En als deze eerste onzekerheid eenmaal bij de lezer is opgekomen, wordt ook de tegenstelling tussen „witte vlieten" en „swarte Spanjaerds"
voor hem episch enigszins twijfelachtig. Men kan swart opvatten als „donker
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van huid", maar ook in morele zin als „boosaardig"; in het laatste geval is
het woord subjectief-emotioneel geladen. Doet de persoonlijke betrokkenheid
van de dichter zich daarin opnieuw gelden? Breekt ook hier een „zang"-toon
door de epiek heen? Het is zelfs mogelijk, dat de lezer zich al na deze eerste
indicaties gaat afvragen of de verhaaltrant van het gedicht in wezen wel die
van het epos is; en mocht hij dat hier nog niet doen, dan kan het toch niet
lang meer duren, of deze vraag moet bij hem opkomen. De dichter vertelt in
het algemeen immers net iets tè geëngageerd, tè „opgewonden" voor een epicus: eerder op hymnische d an op epische toon. Schrijft hij nu eigenlijk een
„hymnus oft lofsanck" dan wel een heldendicht?
vs.119-146 Is het toeval, dat na deze eerste indicaties het rookgordijn onmiddellijk weer wordt verdicht? In de nu volgende passage vertelt Vondel,
hoe het Staatse leger zich verzamelt bij de Schenkenschans, op de splitsing
van Rijn en Waal, en vandaar over Breedevoort naar Grol trekt. Maar hij
doet dit aan de hand van twee uitgebreide descriptiones loci, eerst van
's-Gravenwaerd (de Schenkenschans) en vervolgens van Grol, 17 die beide het
epische element in zijn gedicht weer versterken.
vs.147-172 Datzelfde doet ook de korte episode, die vervolgens de hoofdhandeling een ogenblik onderbreekt. In de bedreigde stad heeft de bevelhebber van het Spaanse garnizoen „sijne oversten te gast". Evenals Dido aan het
slot van Aeneis i doet hij „schuymens vol den grooten roomer schencken",
om met hen nog eens trouw aan Spanje te betuigen. Dan wordt echter de
maaltijd verstoord door het bericht dat „Staeten ruyters vast de stad met
kracht berennen"; 18 de oversten haasten zich ieder naar zijn post.
vs.172-202 Haast ongemerkt gaat de episode over in een hervatting
van de hoofdhandeling. Als het licht wordt, zien de oversten „de vliegende
kornetten" aan alle kanten om de stad. „De krijgsraed gaet belaên in arbeyd,
om met eere // 'Tbelegh te wederstaen, ten dienst van hunnen heere". Aan
's Prinsen kant komt het voetvolk zich bij de ruiter-voorhoede voegen en
wordt ,dadelijk een aanvang gemaakt met de aanleg van een „ommekreyts met
schanssen en reduyten", die de stad insluit en de belegeraars tegen een aanval
van buiten beveiligt. Vanuit Zutphen worden onafgebroken de nodige voorraden aangevoerd: „de baen die roockt van wagenwielen". Vondel stelt dit
alles zijn lezers levendig en kleurig voor ogen, terwijl hij het epische aspect
versterkt door een tweetal vergelijkingen en door een sententie naar aanleiding
van het fourageren door de ruiters: „De landman bout en saeyt, de krygslie
komen 't oesten".
vs.203-261 Het wordt tijd voor een tegenzet door de Spanjaarden. En
weer komt daarbij de actie op gang door toedoen van een bovennatuurlijke
verschijning. „Maer d'Inquisiti barst terwijle dit gebeurt // Met kracht ten afgrond uyt, daer 't aerdrijck voor haer scheurt". Inquisitie, „de vierde suster
van de doodse Rasernyen"! Evenals de drie andere heidense Furiën is
zij een afzichtelijk wezen, met een haardracht „van swarte slangen, die vocht
uytslaen en beschimmelen". Vondel werkt die afzichtelijkheid zelfs nog verder
uit, door haar met bebloede „vuysten klaeuwen" een fakkel van mensenvet
te doen rondzwaaien waarvan „het vet bedruypt het stof".
In vs. 146 komt de walscherm of faulssebraye ter sprake, waarmee de WB-annotator
niet goed raad weet. De moeilijkheid is definitief opgelost door L. C. Michels in
Vondelkroniek II (1931), blz. 170-179.
18 berennen: insluiten.
17

371

Opnieuw de Tassoniaanse verchristelijking van een heidens-wonderbaarlijke gestalte, al kan de emotionele excessiviteit van Vondels' beschrijving niet helemaal verhinderen, dat Inquisitie de lezer onwillekeurig
meer als een allegorische dan als een duivelse figuur aandoet.
Evenals de geest van Willem I aan Frederik Hendrik, zo verschijnt Inquisitie
in de droom aan „d'Albaensche Kardinael Toledo", 19 die te Brussel vertoeft
om zijn tante, aartshertogin Isabella, in het bestuur bij te staan. De jonge vorst
had dit bezoek al lang verwacht, want hij heeft hulp en raad hard nodig:
hoe moet hij zonder geld 29 de nodige troepen bij elkaar krijgen om Grol te
ontzetten? Inquisitie aarzelt niet met haar antwoord: „Schaf middelen door
dwang, en strafse die het weygeren", want er moèt wat gebeuren! Daarmee
heeft zij haar taak volbracht en verdwijnt zij „in 't schemerdoncker". Ook
deze episode is weer aan de Aeneis ontleend. In VII, 406-459, verschijnt een
van de Furiën, Alecto, in de droom aan Turnus om hem tot oorlog tegen de
Trojanen op te hitsen. Zij doet dit op wat demonischer wijze dan Inquisitie
bij Vondel, maar het resultaat is in beide gevallen hetzelfde. Zowel de jonge
Turnus als de jonge kardinaal-infant in 1627 nog niet ouder dan 18 jaar
worden door hun helse bezoekster in vuur en vlam gezet; blakend van
strijdlust schieten beiden uit hun slaap.
roept de kardivs.262-316 Onmiddellijk
„noch by stargefloncker"
naal-infant voor overleg Isabella, Spinola en graaf Hendrik van den Bergh bijeen. Het wordt een stormachtig onderhoud, waarin de onderlinge tegenstellingen in wederzijdse verwijten tot uitdrukking komen en dat bijna in een vuistgevecht tussen de kardinaal en Spinola ontaardt. Tenslotte weet Isabella
daaraan een eind te maken en valt er een beslissing. Er zal nieuw geld geslagen worden en een leger op de been gebracht, waarvan Hendrik van den
Bergh de bevelhebber zal zijn. Vondel's weergave van deze episode scheert
zo rakelings langs satire en schimpdicht, dat de door vorige indicaties reeds
gealerteerde lezer opnieuw versterkt wordt in zijn twijfel aan een epos.

vs.317-354 Intussen heeft de Prins niet stil gezeten. Zijn leger heeft zich
ingegraven; zijn schansen en versterkingen hebben vorm gekregen Vondel
licht dit toe met een Homerische vergelijking over het berenjong dat „door
't gekoester // En 't licken, sijn' gestalt allencx toont aen sijn voester" —; nu
kan hij zich gaan wijden aan de eigenlijke belegering. Er worden mijngangen
naar de vestingwal aangelegd, het bombardement begint. Als een held gaat
Frederik Hendrik overal de zijnen voor; de schildering daarvan loopt uit op
een sententie: „De krijgslie volgen braefst, daer brave vorsten voorgaen".
Na het satirische intermezzo van de vorige episode klinkt hier weer volop de
toon van het epos.
vs.355-440 Het Spaanse ontzettingsleger komt opdagen. In een epische
wapenschouw somt Vondel de troepen van allerhande nationaliteit op, die graaf
Hendrik van den Bergh onder zijn bevel heeft. Daartegenover stelt hij vervolNl. Don Fernando van Oostenrijk (1609-1641), zoon van de Spaanse koning Filips in,
aartsbisschop van Toledo en kardinaal; gewoonlijk wordt hij aangeduid als: de
kardinaal-infant.
20 Hij was juist, vertelt Vondel, aan het dromen dat in Spanje „De goude en silvere eeu in
koper was veraerd" (vs. 228) : een geestige omschrijving van de wanhopige monetaire
situatie in Madrid, maar misschien wat te satirisch voor een epos. Moeten wij daarin
een nieuwe aanwijzing voor de lezer zien, dat de dichter „slechts een zang" bedoelt?
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gens de staf van de Prins: geen naamloze groepen, maar stuk voor stuk befaamde helden die bij name worden genoemd. En in hun midden Frederik
Hendrik zelf, kenbaar „aen 't veldteecken van oranjen, // Geciert met gouden
kant, en blaeuwe en silvre frangien"! Zo staan dan de beide legers en de beide
aanvoerders tegenover elkaar: „Daer grimmen tegens een twee helden onser
eeu". Ook dit is „epos", al klinkt de verteltoon daarvoor soms misschien
wat te hymnisch en wordt niet minder dan viermaal de betrokkenheid van
dichter en lezer bij de beschreven gebeurtenissen door een pronomen „verraden" (vs.363, 376, 399, 411).
vs.441-628 Driemaal moet Frederik Hendrik een felle aanval van het ontzettingsleger afslaan, eer dit zijn pogingen opgeeft. De inzet van Vondel's
beschrijving daarvan is even merkwaardig als onverwacht:
Een eycken bosch, gemengt met populier en elsen,
Streckt legerwaert, waer in de Satyrs, met omhelsen
En snoepen21 besigh, sich versteken voor het licht,
Min schoon voor hun als schaemt, die bloost in 't aengesicht
445 Der teere jonffren; die beknelt op 't onversienste
Met traenen lyen, dat de Minne na verdienste,
Haer' fiere spytigheen, den minnaers dick' betoont,
Nu door verkrachten met een' lompen bocxvoet loont;
Wiens adems stanck, wiens kin te scharp en borstelhayrigh,
450 Haer handelt t'onbeschoft, te ruw en onmewaerigh.

Wat doen hier ineens de Saters in dat ongetwijfeld reële bos? Waarom wijdt
Vondel niet minder dan negen regels aan hun erotische escapades, die in zijn
oorlogsverhaal niet thuis horen? Kan er aan deze kleine Seitensprung enige
functionaliteit worden toegekend? Ik meen dat wij die vraag bevestigend
moeten beantwoorden; de geciteerde regels hebben zelfs een dubbele functie.
In de eerste plaats vormen zij voor de lezer een duidelijke indicatie, dat de
dichter ondanks alle schijn van het tegendeel géén epos bedoelt te schrijven.
Hij acht zich dan ook zo laat hij hier uitkomen niet gebonden aan de
regel die ten aanzien van epos en tragedie alles verbood wat er een genus mixturn van zou kunnen maken. In de „lagere", meer lyrische genres behoefde de
dichter zich niet zo nauw aan dat verbod te houden en kon hij zich allerlei
permitteren dat bij de „grote" genres uitgesloten was. Door in zijn bos een
pastorale sater-scène te tekenen, geeft Vondel dus onverholen te kennen dat
zijn gedicht niet meer is en wil zijn dan een vers van „lagere" orde: „slechts
een zang". Maar daarnaast hebben de geciteerde regels nog een tweede functie.
De ongeoorloofde minne-handel van de „bovennatuurlijke" saters in het bos
bij Grol is niet een willekeurig gekozen thema. Er wordt mee gesuggereerd, dat
er in dat bos vreemde en boze dingen gebeuren. Het is geen gewóón bos, maar
een bos waarin heidense en dus duivelse wezens „sich versteken voor het
licht": een bos in de greep van het boze. En daarmee roept Vondel bij zijn
tijdgenoten die de Gerusalemme liberata kenden en bewonderden! de

herinnering op aan het vermaarde „betoverde woud" bij Jeruzalem, dat in
Tasso's epos zulk een centrale plaats inneemt en zulk een grote bedreiging
vormt voor het succes van Godfried's Christenleger. 22 Zijn zinspeling daarop
is nauwelijks serieus, maar juist het schertsende karakter van de „parallel"
21 snoepen: genieten van (gestolen) min.
Zie boven, blz. 70-71.
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met de verschijning van Inquisitie, de lezer onwillekeurig als burlesk aandoet.
En even geëxalteerd is uit episch oogpunt ook het relaas van de nu volgende
strijd: geladen met de opgewondenheid van geëngageerde supporters, exclamatief, aanvurend.
Ook deze tweede aanval wordt afgeslagen. De volgende nacht probeert
Hendrik van den Bergh het echter opnieuw, waarbij hij in het bos „Hangt lonten op een rye al brandend in de boomen" (vs.622), om de indruk te wekken
dat hij over een breed front optrekt. Maar de krijgslist wordt door de Staatsen
doorzien en haalt niets uit. De enigen, die er dupe van worden, zijn de Saters:
625

De Satyrs al verlieft nieusgierigh 't lontvyer kussen,
En sengen baerd en kin, in ste van brand te blussen,
En vlieden janckend weer van pijne boschwaert in:
Hoe kort volgt smart den lust van reuckeloose min.

Het is de laatste keer, dat de Saters voorkomen. Zoals zij in vs.441-450 het
motief van het „betoverde woud" hebben ingeleid, zo sluiten zij het hier weer
af, schijnbaar even zinloos als bij hun eerste optreden. Maar ook hier hebben
zij wel degelijk een functie. Opnieuw herinneren zij eraan dat de dichter zich
een pastorale inlas kan veroorloven, omdat hij geen epos bedoelt. En tegelijkertijd verwijzen zij nog eens naar het betoverde bos van Tasso, waar de magie
zich onder meer in vuur en vlammen manifesteert.
vs.629-668 Het gevaar van buiten is nu voor de belegeraars afgewend.
Intussen hebben echter hun werkzaamheden tegen de stad gestadig voortgang
gehad. De mijngang heeft de vestingwal bereikt, het daarin aangebrachte
kruit wordt tot ontploffing gebracht en slaat een bres in de muur. De overwinning van de Prins ligt vlakbij: „De son der overhand stond nu in haer' geboort" (vs.639). Maar helaas gaat deze zon op in een nevel van verdriet. Een
van de laatste kogels uit de stad doet de jonge Willem van Nassau sneuvelen,
bastaardzoon van Maurits en dus een neef van Frederik Hendrik. Vrijwel op
hetzelfde ogenblik capituleert het Spaanse garnizoen. Maar de Prins schenkt
daar nauwelijks aandacht aan. Diep-bedroefd staat hij bij het lijk van Willem
en geeft uiting aan zijn rouw in een lijkklacht, die herinnert aan het rouwbetoon van Aeneas over zijn jonge vriend Pallas in Aeneis XI, 42 58. Zoals het
medegevoel van de laatste uitgaat naar Evander, de oude vader van de gesneuvelde held, zo dat van de Prins naar Anna van der Noot met wie Willem
slechts enkele maanden tevoren in het huwelijk getreden was.
-

Tot dusver heeft Vondel wel met toenemende frequentie en ondubbelzinnigheid zijn gedicht als epos gedisqualificeerd, maar er toch nog altijd de
uiterlijke structuur van gehandhaafd. Die laat hij nu echter verder los. Met de
val van Grol is het heldenfeit ten einde, dat zijn mystificerende structuur
mogelijk had gemaakt en min of meer rechtvaardigde. In het slot-gedeelte moet
het gedicht nu zijn ware aard als triomflied en vreugdezang openbaren. Met
vs. 669 begint dan ook de ommezwaai die als een soort volta kan worden beschouwd.
Maar Vondel camoufleert de overgang! Ook in het eerste deel van de
apotheose zet hij zijn mystificerende spel met de genres voort. Hij doet het
zelfs voorkomen, alsof hij gewoon dóórgaat met de structuur van het epos:
„Maer hoe, mijn Kallioop, ghy had bykans vergeten // Ons' treurende Princes"
(vs.669-670a). En dan wordt de onrust van Amalia tijdens het beleg beschre-
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ven: haar bezorgdheid om het slechte weer dat de operaties te velde bemoeilijkte, haar voortdurende angst voor het leven van haar man.
Een herhaling van de invocatio is legitiem in het epos. De dichter vraagt de
Muze nogmaals om haar hulp, als hij een belangrijke gebeurtenis moet gaan
beschrijven waarvan veel afhangt; indirect vestigt hij daarmee tevens de aandacht op de betekenis van wat volgen gaat. Bij Vondel
en dat zal de Humanisten onder zijn lezers stellig niet zijn ontgaan
klopt dit echter niet. Wat
met een nieuwe aanroep van de Muze wordt ingeleid, is voor het verloop van
de handeling zonder enig belang. Het betreft slechts een detail achteraf, dat
als een post scriptum op het eigenlijke relaas volgt en er als zodanig niet meer
toe behoort! En dat is niet het enige vreemde, dat de aandachtige lezer opvalt!
Deze nieuwe invocatio is géén herhaling van de eerste, maar staat op zichzelf.
In vs.5-12 heeft Vondel God om hulp aangeroepen en Hem gevraagd zijn
„sangheldin" te begeleiden, met zorgvuldige vermijding van een heidensmythologische naam voor die laatste. In vs.669 verschijnt Kalliope als heidense
Muze voor de éérste maal in het gedicht! De verklaring ligt voor de hand.
Vondel heeft zich van vs. 1 t/m 668 in zijn quasi-epos gehouden aan de regels
die golden voor het Tassoniaanse Christelijke epos en die elke voorstelling van
het heidense als realiteit dus niet in vergelijkingen uitsloten. Maar nu
dat quasi-epos voltooid is, behoeft hij met die regels geen rekening meer te
houden. Hij herneemt de meerdere vrijheid ten aanzien van het heidens-mythologische, die in 1627 voor de „lagere" genres nog algemeen toelaatbaar werd
geacht. Vondel's paradoxale spel komt er dus op neer, dat hij door zijn invocatio van de heidense Kalliope
een invocatio die trouwens meer heeft van
een zacht verwijt dan van een verzoek om hulp
te kennen geeft niet langer
aansluiting te zoeken bij de structuur van het Tassoniaans-Christelijke epos.
„ons'
Tegelijkertijd geeft hij met het noemen van zijn nieuwe motief
treurende Princes"
een aanwijzing omtrent zijn nieuwe „model": zijn
Geboortklock van het jaar tevoren, waarin Amalia zulk een centrale plaats inneemt. En inderdaad kan het laatste gedeelte v an de Verovering van Grol
beschouwd worden als een soort voortzetting van de Geboortklock. Behalve
door het Prinsesse-motief is het er door allerlei reminiscensen mee verbonden;
het is op dezelfde manier gebouwd en geeft in dezelfde toon uiting aan
dankbare blijdschap.
Blijdschap! Want de vermelding van Amalia's onrust tijdens het beleg 25 blijkt
al heel spoedig niet meer te zijn dan een repoussoir om de vreugde des te
sterker te doen uitkomen. In vs.709-710 „komt de blye bood geronnen; //
Lang leef de Prins, mevrou, de stad die is gewonnen". En dan gaat de blijdschap steeds verder uitstralen. Eerst in het hart van de Prinses, die „valt op
haere knien" (vs.713) om God te danken en te loven. Vervolgens gaan overal
de „zegeklocken" (vs.729) luiden. „Vlietnymphen" steken het hoofd op uit de
„veygevochten wateren" (vs.734), om haar blijdschap uit te zingen en te dansen, zoals in de Geboortklock de Vyvernymph en haar stoet van ondergeschikte watergodheden dit hadden gedaan ter ere van de jong-geboren Willem 11. 26
2 5 Haar klacht in vs. 687-702 is een waardige prelude op Hooft 's beroemde Klaghte der
Prinsesse van Oranjen over 't oorloogh voor 's Hertogenbosch van drie jaar later
(Gedichten van P. C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, deel I, Amsterdam 1899, blz. 291-293).
26
Geboortklock, vs. 707-758 (WB II, blz. 794-795). De „Vlietnymphen" en de „vrijgevochten wateren" vormen bovendien ook een verbinding met het „epos"- gedeelte van het
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Hun lied klinkt uit over heel de Republiek, „En Zephyr voert den Vorst dien
zegegalm te moet" (vs.736).
Vondel voert dat lied
vijf kwatrijnen, zij het met handhaving van de
alexandrijn en het gepaarde rijm
ook zijn lezers „te moet". Het bevat een
aansporing tot Melckerbuur en zijn Elsken
ook in de Geboortklock al aanwezig als vertegenwoordigers van „het landvolck" 27
om terug te keren naar
hun hoeven, hun akkers en hun vee. Zij hoeven niet meer bevreesd te zijn
voor strooptochten en brandschatting door de vijand: „Keer Melckerbuur, ay
keer, Prins Frederick heeft Grol", zo klinkt telkens weer het refrein. En die
roep vindt gehoor; de boeren nemen het lied over: ,,Daer antwoord Melckers
fluyt: Prins Frederick heeft Grol" (vs.756).
Uitstraling van de blijdschap: in het hart van de Prinses, in de zang van de
vlietnymphen, in het fluitspel van de boeren uit het Oosten van de Republiek.
Maar ook buiten de grenzen is er blijdschap bij „al wat Spanjen haet" (vs.763).
Vondel geeft daaraan uitdrukking door „Euroop, die al van ouds een' star
was" (vs.757) van de hemel te laten neerzien op haar door de Dertigjarige
Oorlog verscheurde gebied met „alle haer' koningen in 't harnasch" (vs.758).
Hij personifieert dus Europa op basis van het mythologische verhaal over de
door Zeus in de gedaante van een stier geschaakte prinses die na haar dood
een plaats kreeg onder de sterrebeelden. Opnieuw maakt hij ervan gebruik, dat
de mythologie in een lyrische zang „vrij" is, nu om zijn gedicht af te sluiten
met een groots visioen van Europa, neerziende op het naar haar genoemde
werelddeel. Het is mogelijk, dat daarin een herinnering meespeelt aan het
begin van de Gerusalemme, waar Tasso God doet neerzien op de aarde en opmerken hoe het met het leger van de Christenen in Palestina staat. Noodzakelijk is dit echter niet; daarvoor is het verschil tussen de beide passages te groot.
Wat God waarneemt, brengt Hem tot ingrijpen; Europa komt slechts tot
bidden. Zij smeekt God ook verder Frederik Hendrik te steunen en „mijn
Nederland" waar „de vryheyd is geleyd in 't kostelijck ciment // Van dierbaer
burgerbloed" (vs.766a-768a) te blijven beschermen.
Zo sluit de cirkel. Het
vreugdebetoon, dat werd ingezet met het gebed van Amalia, eindigt
over
het lied van de vlietnymphen en het fluitspel van Melcker heen
eveneens
met een gebed. En die beide gebeden vullen elkaar aan: Amalia dankte God
voor het heden, Europa bidt Hem voor de toekomst.
De Verovering van Grol is zowel poëtisch als technisch een meesterstuk.
Voor een moderne lezer is de Geboortklock wellicht boeiender en vervoerender, maar Vonde l's Humanistisch onderlegde tijdgenoten zullen daar ongetwijfeld anders over geoordeeld hebben. Voor hen moet het hachelijke en gecompliceerde spel met de genres het omkleden van een z an g met de grandeur
van het epos zonder het hymnische karakter en de lyrische vrijheid los te laten;
het schijnbaar moeiteloos balanceren op het slappe koord over de kloof tussen
de meest verheven en meest gebonden dichtsoort en haar volstrekte tegendeel
een fascinerend gebeuren zijn geweest, waarvan zij alle technische details
'

gedicht, vs. 114 118, waar zij de Prins hielpen door diens schepen tegen de stroom op
-

te stuwen (zie boven, blz. 370).
27 Geboortklock, vs. 646-698 (WB II, blz. 791-793). In de Verovering van Grol doelt Vondel
meer in het bijzonder op de boeren uit het Oosten van het land, die vóór de val van
Grol bloot stonden aan plundertochten door Spaanse troepen.
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wisten te onderkennen en te waarderen. Vorm en inhoud zijn één, maar hier
gaf de vorm aan de inhoud toch wel een uitzonderlijke glans.
§ 3.

VONDEL'S VOORBEELD

De ongebruikelijke vormgeving van de Verovering van Grol is geen originele
vondst van Vondel. Hij had zoals ik in deze paragraaf hoop aan te tonen
een voorbeeld, en zijn gedicht is dus in zekere zin een imitatio. In zekere zin;
want imitatio veronderstelt navolging van een meesterwerk, terwijl Vondel
uitging van een betrekkelijk onbeholpen dichtstuk waarvan de opzet hem getroffen had.
Het bewuste voorbeeld is de Lepanto van de Schotse koning Jacobus vI
die na de dood van Elizabeth in 1603 als Jacobus I tevens koning van Engeland werd. Hij schreef het op 16- of 17-jarige leeftijd, ter gedachtenis aan de
grote zeeslag van 1571 bij Lepanto, waarin een Spaans-Venetiaans-Pauselijke
vloot onder Don Juan van Oostenrijk een veel grotere scheepsmacht van de
Turken vernietigend versloeg. Wellicht was de tienjarige herdenking van die
slag in 1581 aanleiding voor Jacobus om er een late zegezang aan te wijden.
Het mag uitgesloten worden geacht, dat Vondel de Lepanto ooit in zijn
oorspronkelijke versie heeft gekend. Maar de koninklijke status van de dichter
had er ook buiten Schotland en Engeland belangstelling voor gewekt. In 1593
vertaalde Abraham van der Mijle Jacobus' gedicht in het Nederlands, onder de
titel Den slagh van Lepanten. Deze vertaling werd in 1628 nogmaals uitgegeven, toen Zacharias Heyns ze opnam in het Vervolgh van de wercken van
Bartas, het derde en laatste deel van zijn uitgave van Du Bartas' volledige
oeuvre in het Nederlands. 28
Dat Heyns daarin aan Van der Mijle's Slagh van Lepanten een plaats gaf,
vindt zijn verklaring in het feit dat ook Du Bartas het gedicht van Jacobus
vertaald had; in plaats van diens weergave daarv an uit het Frans in het Nederlands over te brengen, nam Heyns gemakshalve de reeds bestaande vertaling
van Van der Mijle op, al berustte deze op de Engelse tekst en had zij eigenlijk
niets met Du Bartas te maken.
is een direct gevolg van de grote
La Lepanthe
De Franse vertaling

bewondering, die de jonge Schotse koning voor Du Bartas koesterde. Hij
bracht diens Uranie in Engelse verzen over, en de Gasconse dichter reciproceerde dit door op zijn beurt de Lepanto in het Frans te vertalen, vermoedelijk
in 1583 of 1584. In ieder geval was La Lepanthe in 1585 voor de druk gereed,
zoals blijkt uit een bewaard gebleven uitgevers-contract. De beoogde uitgave
bleef echter achterwege, zodat de vertaling pas in 1591 te Edinburgh
voor het eerst in druk verscheen. In de grote edities van Du Bartas' Oeuvres
Poétiques, die achtereenvolgens in 1603, 1606, 1608, 1610 en 1623 het licht
zagen, werd La Lepanthe steeds mede opgenomen. 29
Vondel zou het jeugd-gedicht van Jacobus dus zowel in het Nederlands als
in het Frans gekend kunnen hebben. Wij beschikken echter over geen enkele
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde 2, deel iii Haarlem
1923), blzz. 70 en 252.
29
The Works of Guillaume De Salluste Sieur Du Bartas, ed. U. T. Holmes Jr., J. C. Lyons
and R. W. Linker, 3 delen (Chapel Hill 1935-1940), deel i, blzz. 19, 99 (nr. 21), 100-102
(nrs. 26, 29, 31, 33, 38).
28
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aanwijzing, dat hij de vertaling van Van der Mijle ooit onder ogen heeft gehad; althans vóór 1628, toen hij ze zal hebben aangetroffen in het derde deel
van Zacharias Heyns' Du Bartas-uitgave. Daarentegen staat het vast, dat Vondel de Oeuvres Poétiques van de Hugenootse dichter kende; hij vertaalde daaruit in 1616 De Vaderen en in 1620 De Heerlijckheyd van Salomon. Het ligt
voor de hand dat zijn lectuur zich niet tot deze twee „parties" uit de Seconde
Sepmaine beperkt heeft, en dat hij het gehele oeuvre van de zozeer door hem
bewonderde Franse dichter bestudeerd had, met inbegrip van La Lepanthe.
Dat iemand als Du Bartas het jeugdvers van Jacobus een vertaling waardig
zelfs àls hij de Slagh van Lepanten
had gekeurd, zal voor hem trouwens
een betere aanbeveling zijn geweest dan dat Van der Mijle dit had
kende
gedaan. Ik meen daarom, dat wij veilig La Lepanthe als Vondel's eigenlijke
bron mogen beschouwen, en in mijn verdere bespreking ga ik daar dan ook
van uit. Het doet er trouwens niet zo héél veel toe, van welke vertaling Vondel
is uitgegaan; hij nam enkel de vormgeving van het gedicht over, zodat de
meerdere of mindere nauwkeurigheid en de poëtische waarde van de gebruikte
tekst voor hem van bijkomstig belang waren.
La Lepanthe 30 begint met een inleiding van Du Bartas, die 16 regels beslaat. Eerst in vs.17 neemt de eigenlijke vertaling een aanvang met de volgende
propositio:
Je chante du grand Dieu la justice et bonté,
Un exploit de ses mains non encore chanté,
Un combat hazardeux, une dure journee,
20 Je descri dans ces vers la bataille donnee
Sur le flot lepanthois, qui se vid arrousé
Et du sang circoncis et du sang baptizé.

Een Christelijke propositio, maar duidelijk geïnspireerd op het „Arma virumque capo", waarmee de Aeneis inzet. Daarop volgt de invocatio, waarin de
dichter zich tot God richt met de bede

30

Que ton Esprit sacré sur l'or de ceste page
Face couler un vers en graces si parfaict,
Qu'il passe, merveilleux, les merveilles du faict.

Dan begint de narratio met een „Prolog im Himmel" (vs.31-84), die in beginsel ontleend is aan het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Job. Satan bezoekt God in Zijn hemel en laat zich tegenover Hem laatdunkend uit over het
geloof der Christenen, die zich niet minder zondig gedragen dan Gods vijanden, de Turken. Verontwaardigd verbiedt God hem de Zijnen verder lastig te
vallen, en zendt Gabriël naar Venetië om daar bij de Senaat „une guerriere
ardeur" tegen de ongelovigen wakker te roepen.
Zo wordt vanaf het allereerste begin de zeeslag bij Lepanto geplaatst in
het Tassoniaanse kader van de strijd tussen Hemel en Hel; de zending
van Gabriël naar de aarde om de Christenen tot de strijd aan te zetten,
is zelfs rechtstreeks ontleend aan het begin van de Gerusalemme, waar
de aartsengel een soortgelijke opdracht aan Godfried moet overbrengen.
Op zichzelf had dit een goed uitgangspunt kunnen zijn, maar de jeugdige
Schotse koning blijkt méér te hebben gerokkend dan hij kon afspinnen.
ao

Ik citeer naar: The Works of Du Bartas, deel iii, blz. 506-526.
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Het motief van de strijd tussen God en Duivel wordt na deze inzet verder
niet uitgewerkt, waardoor de „Prolog im Himmel" ook figuurlijk in de
lucht komt te hangen.
In Venetië aangekomen, neemt Gabriël de gedaante van een eerbiedwaardige grijsaard aan, om een burger van de stad de gedachte a an strijd tegen de
Turken in het oor te blazen. Daarmee heeft hij genoeg gedaan en kan hij naar
de hemel terugkeren. Zijn suggestie gaat als een lopend vuur van mond tot
mond, bereikt de Senaat en doet deze tot de oorlog besluiten.
Hier heeft Jacobus een episode uit Os Lusiadas nagevolgd. In canto
I, st.77-82, laat Camóes Bacchus op dezelfde manier de bewoners van een
haven aan de Oostkust van Afrika tot strijd ophitsen, zij het daar tegen
de Christenen. Wat men de jonge dichter ook moge kunnen verwijten, zeker nièt dat hij te weinig gelezen had! Achtereenvolgens hebben wij hem
gebruik zien maken van motieven uit Job, de Gerusalemme en Os Lusiadas.
Uiteraard is Jacobus ook met de Aeneis vertrouwd. In zijn uitvoerig relaas
van alles wat er aan de eigenlijke slag voorafgaat (vs.117-404) herkennen wij
telkens de invloed van Vergilius: een descriptio loci (Venetië), een opsomming
van de aanvoerders, een ingelaste redevoering, een wapenschouw, een beschrijving van Fama, Homerische vergelijkingen, een gelukkig voorteken, de voorbereidingen van de vij and (eveneens met een ingelaste redevoering). Tweemaal
speelt in dit gedeelte ook het wonderbaarlijke een rol, eenmaal met Satan en
eenmaal met God als middelpunt. Het optreden van Satan blijft beperkt tot
twee regels:
225

Sathan qui hait, malin, toute sainte entreprise,
Le noir feu de discord dans l'ost chrestien attise.

Hij heeft daarmee echter geen enkel succes: Don Juan weet het vuur van de
tweedracht onmiddellijk te doven „de l'eau de son bon sens" (vs.227).
Meer aandacht krijgt de episode waarin God optreedt (vs.259-281a). Aan
de ene zijde van Zijn troon staat Gerechtigheid, aan de andere zijde Barmhartigheid. De eerste vraagt om straf voor de zonden der Christenen door een
nederlaag, de tweede doet een beroep op Zijn medelijden. Dan neemt God
Zijn weegschaal in de hand
276 Et par grace y pesant les pechez des humains,
Des cruelz Sarasins void trebucher les fautes,
Et celles des Chrestiens demeurer tousjours hautes.

Daarmee is het pleit beslecht: de „wrede Saracenen' zijn strafwaardiger dan de
Christenen.
Het verdient opmerking, dat geen van deze beide episoden aansluit bij
de ontmoeting van God en Satan aan het begin van het gedicht. De poging van Satan om onder de Christenen tweedracht te zaaien zou men
desnoods nog kunnen beschouwen als samenhangend met die ontmoeting,
al wordt daar met geen woord op geduid. Maar Gods afwegen van de
zonden van Turken en Christenen om daaruit te besluiten aan wie de
overwinning toekomt, is onverenigbaar met de „Prolog im Himmel" en
met de zending van Gabriël naar Venetië. God hééft zich daar al volledig
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aan de kant van de Christenen gesteld; er is geen enkele aanleiding meer
voor een beslissing Zijnerzijds betreffende de uitslag van de strijd.
De zeeslag zelf wordt, in verhouding tot de omvang van het gedicht, betrekkelijk kort beschreven (vs.405-548). Jacobus kende blijkbaar de bijzonderheden van het verloop te weinig om zich te kunnen wagen aan een dichterlijk
ooggetuige-verslag. Afgezien van een enkel saillant , punt de verovering
van de galei van Kapudan Pasja, een van de Turkse admiraals, door Juan
van Oostenrijk volstaat hij met algemeenheden die voor de beschrijving
van elke zeeslag zouden kunnen gelden. Hij weet dit overigens niet onhandig
te camoufleren door het te doen voorkomen, of hij er zichzelf niet toe kan
brengen uit te weiden over de bloedige slachting onder de Christenen:
Quand je pense combien de Chrestiens sont tombez
500 Sous l'homicide fil des coutelas courbez
Du peuple byzantin, d'horreur mon poil se dresse,
Ma plume ne peut peindre une telle tristesse.

Het is niet onmogelijk, dat Jacobus hier Pharsalia VII, 552-556, voor
ogen heeft gehad, waar Lucanus weigert de broedermoord in de slag
bij Pharsalos te beschrijven. 31 Maar nodig is dit niet; de weerzin op de
details van „une telle tristesse" in te gaan, is te algemeen-menselijk om
een voorbeeld te behoeven.
Terwijl de nacht valt over de vloot van de overwinnaars, voert de dichter
zijn lezers terug naar Venetië, dat in angstige spanning wacht op de uitslag
van de strijd. Het bericht van de overwinning maakt echter aan alle onrust
en vrees een einde. Op het plein van San Marco komt de burgerij bijeen om
met zang en dans uiting te geven aan haar opluchting en haar dankbaarheid
jegens God. Jacobus neemt in zijn gedicht het loflied van de „Choeur Venitien" volledig op. Het is geïnspireerd op de Bijbelpsalmen en wordt beheerst
door de gedachte die in de eerste regels wordt uitgesproken om verder, al
dan niet gevarieerd, als een soort refrein telkens te worden herhaald:
575

Chante, ó peuple, ton Dieu! jeunes et vieux, chantez;
De voix et d'instruments celebrez ses bontez .. .

Maar niet alleen de aarde verheugt zich, óók de hemel! Aan zijn schrijftafel in slaap gevallen, hoort de dichter de Engelen zingen. Het lied van
de „Choeur des Anges", vol reminiscensen aan de Bijbel en met name aan de
Openbaring van Johannes, is langer dan dat van de Venetianen: een climax
daarop en tevens de apotheose van het gedicht als geheel. De Engelen hebben
niet alleen oog voor het heden, maar ook voor de toekomst; hun lied is niet
enkel lof en dank, maar ook gebed:

665

31

0 Seigneur! fay cesser, fay cesser les travaux
Qui torturent tes saincts, donne fin à leurs maux
Et chasse, 6 trois-fois Bon, l'ignorance profonde
Qui, d'un nuage espais, affuble tout le monde,
Et nous ses messagers, d'astres clairs revestus,
Celebrons sa bonté, gloire de ses vertus.
Chantons tous d'une voix, ó bandes emplumees!
Chantons, ó Sainct, ó Sainct, ó Sainct Dieu des armees!

Zie boven, blz. 361, vs. 19-29.
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Zo eindigt het gedicht, dat in de hemel begonnen was met de ontmoeting
van God en Satan, eveneens in de hemel, met een verheerlijking van God die
Zich nogmaals de oppermachtige Here Sebaoth heeft betoond.
La Lepanthe is, zeker in de versie van Du Bartas, stellig geen onverdienstelijk werk voor een 16- of 17-jarige! Wij kunnen ons gemakkelijk indenken,
dat Vondel erdoor werd gepakt. Maar het was toch vooral de vorm, die hem
moet hebben aangesproken; hij nam die tenminste vrijwel onveranderd over
voor zijn zegezang op de verovering van Grol. De compositorische overeenkomst tussen de beide gedichten is te groot om toevallig te kunnen zijn. In
beide treffen wij achtereenvolgens aan: de Vergiliaanse propositio; de Tassoniaans-Christelijke invocatio; de inzet van de narratio met een bovennatuurlijke episode die de handeling op gang brengt; de beschrijving van de gebeurtenissen in epische trant, onderbroken door enkele „wonderbaarlijke" passages; de terugblik, na de overwinning, op de angstige sp anning in het achterland; de omslag daarvan in blijdschap na het bericht van de zegepraal; het
lied van de bevolking (bij Vondel vertegenwoordigd door de Vlietnymphen
en Melckerbuur), gevolgd door een vreugde-betoon op „hemels" niveau (bij
Jacobus door de Engelen, bij Vondel door de mythologische personificatie
van Europa), waarbij de aarde enkel juicht om het heden, maar de hemel
vooral bidt voor de toekomst. Het patroon is vrijwel identiek.
Vondel was echter niet blind voor de onvolkomenheden in Jacobus' gedicht. En dat waren er heel wat: de topzware „Prolog im Himmel" zonder
vervolg; de discrepantie tussen Gods houding in die „Prolog" en Zijn latere
afwegen van de zonden bij beide partijen om vast te stellen a an welke de
overwinning toekomt; de gemiste kans bij het véél te summier vermelde optreden van Satan in vs.225-226; de vaagheid in de beschrijving van de gevechtshandelingen; de ongerijmdheid dat aan het slot van het gedicht de schrijver in slaap moet vallen om in een soort extasis het lied van de Engelen te horen, terwijl in de voorafgaande gedeelten het wonderbare als realiteit werd getekend en niet als droom-visioen. Zorgvuldig heeft Vondel deze onvolkomenheden stuk voor stuk rechtgezet of vermeden: hij vervangt de „Prolog im Himmel" door de bescheiden episode van Willem i's verschijning aan zijn slapende zoon; hij zorgt voor evenwicht tussen deze verschijning en die van Inquisitie; hij baseert zijn beschrijving van het beleg op een grondige kennis van de
feitelijke gebeurtenissen; hij schakelt aan het eind van zijn gedicht niet over op
het nieuwe motief van een droom-visioen, maar gaat consequent door in de
mythologisch-allegorische trant waarin hij de Vlietnymphen haar lied had
doen zingen.
Ook in ander opzicht brengt hij meer orde en regelmaat aan. Jacobus had
zijn motieven aan een veelheid van bronnen ontleend: niet alleen aan de
Aeneis, de Gerusalemme en Os Lusiadas, maar ook aan het Boek Job, de
Psalmen, de Apocalyps. Men kan zeggen, dat de Bijbel voor hem een minstens
even belangrijke bron was geweest als het epos. Vondel heeft het blijkbaar als
een bezwaar gevoeld, dat daardoor de aandacht werd afgeleid van het epische.
In ieder geval beperkt hij in de Verovering van Grol de ontlening van motieven
nadrukkelijk tot het epos alléén. Sterker nog: hij ontleent uitsluitend aan de
twee epen, die hij als de beste representanten van het genre was gaan bewonderen: de Aeneis en de Gerusalemme. Daardoor komt er niet alleen meer eenheid
in de structuur van zijn werk, maar wordt bovendien telkens weer de ver-

382

en
voor Vondel: de grootste v an alle epici
wantschap met Vergilius
ondervoor Vondel: de kerstenaar van het Vergiliaanse epos
met Tasso
streept.
Dat alles vormde intussen niet de grootste zwarigheid. Die lag voor Vondel
in het feit, dat La Lepanthe moeilijk anders beschouwd kon worden dan als
specimen van een genus mixtum: gedeeltelijk epos, gedeeltelijk lof- en zegezang. Hier ging het niet zoals b.v. in de Hymnes van Ronsard, de lofzangen van Heinsius op Bacchus en op Jezus Christus, of Vondel's eigen Geboortklock
om de epische inslag in een lyrisch gedicht, waarbij het hymnische
karakter van dat laatste onaangetast bleef. Hier was sprake van een dichtstuk, dat zich met propositio, invocatio en narratio presenteerde als epos,
om tenslotte uit te lopen op de lyriek van een tweetal vreugde- en lofzangen.
Het had de tweeslachtigheid van een meermin, met een staart die anders was
dan hoofd en tors deden verwachten. Vondel was een te wettisch dichter on
niet nauwkeurig te weten, dat een dergelijke tweeslachtigheid door de theoretici uit den boze werd geacht. In de eerste helft van de tachtiger jaren uit de
16de eeuw toen Jacobus zijn Lepanto schreef en Du Bartas die vertaalde
waren de regels van de Renaissance-poëtica nog min of meer fluctuerend en
kon er door de dichters nog van allerlei worden gedaan dat later niet meer
als toelaatbaar zou worden beschouwd. Maar in 1627 kon Vondel hen daarin
onmogelijk nog volgen. Het was voor hem uitgesloten in één gedicht zo onbekommerd van het ene genre op het andere over te gaan als Jacobus dat had
gedaan. Wanneer hij de vormgeving van La Lepanthe wilde overnemen, dan
moest hij dus tegelijkertijd de genologische tweeslachtigheid vermijden waarop die vormgeving was gebaseerd! Een schijnbaar onmogelijke opgave, maar
juist daarom een poëtische uitdaging die goed paste bij de rationeel-ludieke
instelling die zich in het dichterschap van de 17de-eeuwse Humanisten zo
graag manifesteert. Vondel heeft de uitdaging dan ook aanvaard. Zoals wij in
de vorige paragraaf hebben gezien, zocht hij de oplossing in een constructie
waarbij een toenemend aantal indicaties „verraden" dat begin en middendeel
wel het uiterlijk van een epos hebben, maar er de intrinsieke kenmerken van
missen en dus niet méér zijn dan een speelse mystificatie die definitief onthuld wordt in de lyrische „staart". Men kan twisten over de vraag, of hij erin
geslaagd is deze opzet ook werkelijk te realiseren. Persoonlijk zou ik daarop
willen antwoorden: in formeel-theoretische zin inderdaad, maar op een wijze
die argeloze lezers van zijn gedicht niet voldoende houvast bood om zijn spel
te doorzien. Vondel zal dit laatste overigens niet als een bezwaar hebben gevoeld. Argeloze lezers zo zou hij waarschijnlijk hebben opgemerkt wisten immers toch niet dat de poëtica vermenging van de genres verbood en
konden zich dus aan zijn vormgeving niet stoten. Niet voor hèn had hij zijn
esoterisch spel gespeeld, maar voor de erudiete adepten die geen enkele moeite
zouden hebben met de ludieke oplossing die hij voor zijn probleem gevonden

had.
Door dit alles is de Verovering van Grol een veel gecompliceerder gedicht
geworden dan op het eerste gezicht lijkt: een typisch voorbeeld van Renaissance-poëzie die „wat vertolcks" behoeft om te worden verstaan en gewaardeerd
zoals zij is bedoeld.
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men dat zij ook bepalend zijn geweest voor de geschreven en vernietigde boeken v an de Constantinade. Het moet deze tot een heel an der soort epos hebben gemaakt dan dertig jaar later Joannes de Boetgezant zou worden: onstuimiger, lichter van toon, doortrokken van de uitbundigheid die de vroege
Renaissance-epen kenmerkt en die zij aan de romanpo te danken hebben. Ook
uit de Geboortklock blijkt trouwens, dat Vondel voor die uitbundigheid gevoelig was en er zich door kon laten meeslepen. 33
Joannes de Boetgezant is klassicistisch, maar de Constantinade
voor zover zij geschreven werd
moet Renaissancistisch zijn geweest, met alle élan
en jeugdige frisheid van dien. In de Verovering van Grol is de klank daarvan
als grondtoon reeds onmiskenbaar aanwezig. Vondel's experiment met de
structuur is tevens een soort prelude.

33 Zie boven, blz. 365.
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HOOFDSTUK VIII

Vondel's vertalingen van de „Reneis"

§ 1. DE UITGAVEN

Het mislukken van de Constantinade is voor de ontwikkeling van Vondel's
poëzie van beslissende betekenis geweest. Het heeft ertoe geleid dat hij zoals hij in zijn bekende brief van 9 september 1639 aan Hugo de Groot schreef
„aen de treurspelen vervallen" is, en ondanks zijn toenmalige verwachting
van het tegendeel raakte zijn „lust" daarin sindsdien nooit meer „geboet". 1 In
plaats van een tijdelijke onderbreking v an zijn episch werk werd de tragedie
de definitieve vorm voor zijn meesterschap. Wel publiceerde hij in 1662 toch
nog een epos, Joannes de Boetgezant, maar dat kwam te laat om meer te zijn
dan een curieus intermezzo dat geen nieuwe wending bracht in de aard van zijn
productiviteit; de vrijwel continuë reeks van tragedies blijft daarna gewoon
doorgaan. Anders dan de Verovering van Grol in 1627 deed verwachten, is
tenslotte niet Kalliope, maar Melpomene de eigenlijke Muze van Vondel geworden.
Maar wat er bij de dichter mocht ver an deren, niet zijn bewondering voor
Vergilius! Onafgebroken bleef hij zich in diens werk verdiepen, wat voor hem
betekende dat hij telkens weer probeerde er een gedeelte van over te brengen
in Nederlands proza, voortdurend zoekend naar een meer adaequate weergave en een bondiger stijl. Immers, zo deelt Brandt ons mee: „Het vertaalen
zelf vandt hy dienstig, om de gedachten van de grootste geesten tot in het
merg te doorgronden, hunne kunst en aardigheit hun af te zien, en zyne snaaren te leeren stellen op hunne toonen". 2 Daarbij beperkte hij zich niet tot de
Aeneis, al mogen wij aannemen dat hij daarvoor een bijzondere belangstelling

en voorkeur bleef koesteren. Het was hem nu te doen om het hele oeuvre
van zijn bewonderde dichter, met inbegrip van de Bucolica en de Georgica,
die naar sommiger oordeel zeker niet onderdeden voor het epos waaraan tenslotte merkbaar bleef dat Vergilius er de laatste hand niet meer aan had
kunnen leggen.3
Als resultaat van al deze studie zag in 1646 een uitgave van de volledige
Vergilius in Nederlands proza het licht:

Z

3

J. F. M. Sterck, Vondel -brieven (Amsterdam-Sloterdijk 1935), blz. 95.
Geeraardt Brandt, Het leven van Joost van den Vondel, ed. P. Leendertz jr. ('s-Gravenhage 1932), blz. 31.
Vgl. het oordeel van Montaigne in Essais ii , ch. x: ,,.. it m'a tousjours semblé qu'en la
poësie, Virgile, Lucrece, Catulle et Horace tiennent de bien loing le premier reng;
et signamment Virgile en ses Georgiques, que j 'estime le plus accomply ouvrage de
la poesie : à comparaison duquel on peult recognoistre ayseement qu'il y a des endroicts de 1'Aeneïde ausquels 1'aucteur eust donné encores quelque tour de pigne,
s'il en eust eu loisir ; et le cinquiesme livre en 1'Aeneïde me semble le plus parfaict".
— Ik citeer naar: Essais de Montaigne, ed. J.-V. Leclerc, deel ii (Parijs 1925), blz.
131-132.
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drukking in het feit dat Vergilius' hexameter hier niet werd overgebracht in
zijn 17de-eeuwse equivalent de alexandrijn , maar in vijfvoetige jamben.
Vondel nam deze berijming in 1660 dan ook niet in de uitgave van zijn Vergilius-in-verzen op, maar verving ze door een nieuwe bewerking, nu in alexandrijnen.
Veel moeilijker valt uit te maken, of Vondel in 1655 al plannen had voor
een volledige Vergilius in dichtvorm: een vraag die wij verderop in dit hoofdstuk onder ogen zullen moeten zien. In dat jaar gaf hij namelijk „in Nederduitsch gedicht" het tweede boek van de Aeneis uit, onder de titel:
J. v. Vondels // Ondergang II Van // Troje. // Virgilius tweede boeck
van Eneas, in // Nederduitsch gedicht. // Vrbs antiqva rvit. // vignet
(gravure) // t'Amsterdam, By Thomas Fontein, // Voor de Weduwe van
Abraham de Wees, op den Middeldam, // in 't Nieuwe Testament, 1655.
Evenals de Herderskout berust ook deze berijming op de proza-vertaling. Het
verschil is echter, dat Vondel hier wèl van alexandrijnen gebruik maakt en dat
hij zijn poëtiserende bewerking ditmaal wèl in de volledige Vergilius van 1660
heeft opgenomen. Bedoeld of onbedoeld is de Ondergang van Troje dus in
ieder geval een aanloop naar deze grote uitgave geweest.
„Grote uitgave" is inderdaad niet te veel gezegd voor de editie van de
Vergilius-in-verzen, die in 1660 het licht zag. Zij telt bijna 600 bladzijden in
quarto-formaat, ruim 150 meer dan de overeenkomstige uitgave van de prozavertaling. De titel luidt:
Publius // Virgilius // Maroos // Wercken // In Nederduitsch dicht //
Vertaelt door // J. V. Vondel. // vignet II t'Amsterdam, // Voor de weduwe van Abraham de Wees, op den Mid- // deldam, in 't nieuwe Testament. 1660. // Met Privilegie voor vijftien jaren.
Terecht heeft Verwey, naar aanleiding v an deze alleen al door zijn omvang
indrukwekkende uitgave, opgemerkt: „Hoe is het mogelijk, kan men vragen,
dat iemand die de geheele Vergilius in proza vertaald heeft, zijn proza daarna
nog eens omzet in vers?" 6 Men kan het niet alleen vragen, men moèt het zelfs
doen, als men wil trachten enigszins te begrijpen hoe en waarom Vondel ertoe
gekomen is af te wijken van het standpunt dat hij in 1646 had ingenomen.
Ook op deze vraag zullen wij dus dienen in te gaan, waarbij dan tevens het
antwoord aan de orde zal komen, dat Verwey erop geeft.
In deze paragraaf kan ik volstaan met te constateren, dat Vondel's Vergilius-in-verzen bij het lezerspubliek minder succes heeft gehad dan zijn prozavertaling. Er is slechts één herdruk van verschenen: in 1696 bij een combinatie
van Amsterdamse boekverkopers. Blijkbaar gaven velen de voorkeur aan de
vertaling in proza, omdat deze dichter bij de oorspronkelijke tekst stond en
dus bruikbaarder was als hulpmiddel bij de lectuur daarvan. Anderen, die het
Latijn in het geheel niet beheersten en toch de Aeneis wilden leren kennen,
zullen er wellicht van zijn uitgegaan dat de proza-tekst gemakkelijker leesen verstaanbaar zou zijn dan die in verzen. Ook de prijs kan een rol hebben gespeeld; de vertaling in dichtvorm was niet in duodecimo verkrijgbaar. Hoe dit
zij, na 1696 werd ide Vergilius-in-verzen pas in de 19de- en 20ste-eeuwse uitgaven van Vondel's verzameld werk weer herdrukt, voor het eerst in de
6 Albert Verwey, Vondels vers (Santpoort 1927), blz. 125.
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Vondel, die van 1820 tot 1824 in 21
delen bij M. Westerman te Amsterdam verschenen. De ironie van het geval is,
dat daarmee eindelijk een uitgave in duodecimo beschikbaar kwam, terwijl de
proza-vertaling nu op haar beurt geen aandacht kreeg.?
Ondanks de mindere populariteit van de Vergilius-in-verzen, die uit het ontbreken van herdrukken gedurende de gehele 18de eeuw blijkt, stond Vondel's
poëtische bewerking ook toen toch wel degelijk in aanzien. Wanneer in voorredes of verhandelingen Vergilius in het Nederlands wordt geciteerd, gebeurt
dit nagenoeg altijd naar deze bewerking. Voor de klassicisten was immers vertaalde poëzie alleen in dichtvorm aanvaardbaar. 8
Dichterlijke werken van Joost van den

§ 2.

HET PIONIERSWERK VAN VERDENIUS EN GEERTS

De Vondel-studie heeft zich tot dusver weinig aan Vondel's Vergiliusvertalingen gelegen laten liggen. Vóór 1932 was dat begrijpelijk, omdat toen
het nodige voorwerk nog geheel ontbrak. Wat er over Vondel als vertaler 9
werd opgemerkt, bleef incidenteel, vaag en speculatief ; de Vergilius-vertalingen kwamen daarbij slechts terloops ter sprake. In 1932 werd echter de mogelijkheid tot een grondige en systematische studie van juist deze vertalingen geopend door de verschijning van twee belangrijke publikaties: een nieuwe uitgave ervan, verzorgd door A. A. Verdenius, in de grote WB-editie v an Vondel's
werken, 10 en het proefschrift van A. M. F. B. Geerts over Vondel als classicus
bij de Humanisten in de leer. 11 Het moet worden betreurd, dat er van deze
mogelijkheid nog steeds geen gebruik is gemaakt. Na veertig jaar ligt het bijeengebrachte materiaal nog altijd op een bewerker te wachten. 12
De wijze, waarop Verdenius zich in de WB-editie van zijn even omvangrijke
als moeilijke taak heeft gekweten, mag
gezien de middelen waarover hij
beschikte
voorbeeldig worden genoemd. Hij had er méér waardering en
bewondering voor verdiend dan hem ten deel zijn gevallen.
In een uitvoerig Woord vooraf (WB w, blz. 19-31) zet hij uiteen, door welke
overwegingen hij zich bij zijn werk heeft laten leiden. Zijn voo rnaamste ver' Ook voor mijn overzicht van Vondel's Vergilius-uitgaven in dichtvorm heb ik gebruik
gemaakt van Unger's Bibliographie (nrs. 553, 612, 613 en 38).
8 Dat Arnold Moonen in zijn Nederduitsche Spraekkunst van 1706 zijn voorbeelden bij
voorkeur aan Vondel's proza-vertaling ontleent, is daarmee niet in tegenspraak. Het
ging de Deventer predikant niet om de vertaling van Vergilius' poëzie, maar om het
taalgebruik van Vondel in diens proza.
e
Dit is de titel van een artikel van G. Kalf in : Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde XIII (1894), blz. 45-72 en 95-115. Ondanks de bezwaren, die er later
terecht tegen zijn aangevoerd, is dit verreweg de beste studie die in de begintijd van het
Vondel-onderzoek aan de betrokken materie werd gewijd.
10 De Werken van Vondel,
uitgegeven door de Maatschappij voor goede en goedkoope
lectuur te Amsterdam, Deel vi : Vondels Vergilius-vertalingen, toegelicht door Dr.
A. A. Verdenius. Eerste gedeelte (Amsterdam 1932). Het „tweede gedeelte" (de drie
laatste boeken van de Aeneis in Vondel's vertalingen, alsmede de Afwijkende lezingen
en Aanvullingen bij Vondels Vergilius-vertalingen, verscheen twee jaar later in Deel vu,
resp. blz. 21-257 en blz. 857-882.
11 A. M. F. B. Geerts, Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer, diss. Utrecht
(Tongerloo 1932).
12 Dat de studie van Geerts wèl invloed heeft gehad op het (nadien ondernomen) onderzoek naar andere vertalingen van Vondel, laat ik hier buiten beschouwing.
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dienste is wel, dat hij de tekst van de proza-vertaling en die v an de latere berijming náást elkaar heeft afgedrukt, zodat beide steeds zonder moeite met
elkaar vergeleken kunnen worden. Dat Vondel „zijn eigen proza-vertaling
berijmd" heeft (blz. 19), is geen ontdekking van Verdenius, 13 maar de conclusie dat de beide teksten daarom bij uitgave „niet gescheiden mogen worden"
(blz. 20) is wèl van hem. Datzelfde geldt voor de oplossing van een praktische
moeilijkheid, die de realisatie van deze conclusie meebracht. Het lag uiteraard
voor de hand, de proza-vertaling op te nemen naar de oudste uitgave: de eerste
van de drie drukken uit 1646. Maar de bewerking in verzen „correspondeert
natuurlik op verschillende plaatsen niet met de oorspronkelike prozatekst
van 1646; zij staat het dichtst bij de herziene uitgave van 1659", al blijkt
Vondel meermalen toch weer niet die laatste tekst te hebben gevolgd, maar „de
oorspronkelijke, onjuiste weergave" (blz. 27 en de noot aldaar). Om deze
vrij gecompliceerde situatie tot haar recht te doen komen en de vergelijking
tussen proza en poëzie volledig mogelijk te maken, was het dus nodig „de
voornaamste wijzigingen" uit de latere drukken „onmiddellik onder de prozatekst [van 1646] te vermelden" (blz. 27). Zodoende werd tevens bereikt, dat
de lezer in één oogopslag kan nagaan, 6f en hoe Vondel bepaalde onjuistheden,
onnauwkeurigheden of minder gelukkige formuleringen later heeft weggewerkt. 14 Het resultaat is dan ook een bijzonder overzichtelijk geheel, dat een
voortreffelijk uitgangspunt biedt voor nauwgezette vergelijkende bestudering
van Vondel's beide vertalingen.
Ook in zijn annotatie heeft Verdenius het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt
en veel meer gegeven dan enkel de meest noodzakelijke woord- en zaakverklaring. Hij heeft 66k Vondel's vertaling getoetst aan de Latijnse tekst. Daarbij kwam aan het licht dat Kalff's mening, als zouden daarin betrekkelijk weinig fouten voorkomen, onjuist is. „Vondel heeft Vergilius dikwijls [cursivering
van mij. Sm.] verkeerd of maar ten halve begrepen", en Verdenius heeft „het
[z]ijn taak geacht aan te wijzen, waar aan zijn vertaling als vertaling iets hapert" (blz. 23). Hij heeft dit met voorzichtigheid en terughouding gedaan,
steeds rekening houdend met het feit dat „niet altijd met zekerheid uit te maken (is), of Vondel bewust afwijkt, een vrije vertaling levert, dan wel Vergilius
verkeerd heeft begrepen" (blz. 23). De gebruiker van de desbetreffende aantekeningen ervaart deze dan ook voortdurend als een waardevolle steun bij
zijn poging rde aard van Vondel's vertalingen meer dan oppervlakkig te onderkennen.
Toch ligt hier, zij het buiten zijn schuld, het zwakke punt van Verdenius'
werk het punt waarop ik doelde, toen ik hierboven bij mijn lof voor zijn
prestatie de restrictie maakte: „gezien de middelen waarover hij beschikte".
Verdenius is zich dit tekort trouwens volkomen bewust. Hij waarschuwt er
zelf voor, dat men voorzichtig moet zijn met het trekken v an conclusies omtrent Vondel's kennis van het Latijn uit de onjuistheden die hij in zijn annotatie heeft aangewezen:
Men mag Vondel niet de maat aanleggen van onze moderne kennis omtrent Vergilius en zijn werk. Hoe stond het met de Vergilius-interpretatie
13 Verwey b.v. merkte daarover in 1927 reeds op : „Want dat en niets anders is het wat
Vondel gedaan heeft" (Vondels vers, blz. 125).
14 Een volledige lijst van de varianten uit de herdrukken van de proza-vertaling is opgenomen onder de Afwijkende lezingen aan het slot van WB VII.
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in Vondels tijd; welke fouten, welke minder gelukkige vertalingen maakte
hij op gezag van de toen gangbare commentaren, van meer of minder
geleerde vrienden, [ ... I op gezag van woordenboeken [ ... ]? [ ... ] De
eerste vraag is natuurlik: welke uitgave van Vergilius (met commentaar),
welke Latijnse tekst of teksten ligt (liggen) ten grondslag aan Vondels
vertaling. De bewaarde oude Vergilius-teksten bieden onderling wel niet
zo vele en belangrijke varianten, maar Vondels bron vertoonde ongetwijfeld een aantal verschilpunten met de thans vrij algemeen gevolgde
teksten en daaronder lezingen die nu als waardeloze of twijfelachtige
varianten worden verworpen. (blz. 23-24)
Verdenius heeft zich als neerlandicus niet bevoegd geacht tot een onderzoek,
dat een antwoord op deze vragen zou hebben gegeven. „Hier is werk voor een
classicus", verklaart hij nadrukkelijk. Bij zijn annotatie is hij dus uitgegaan
van een moderne Vergilius-editie, al blijkt zo af en toe uit zijn noten dat hij
rekening houdt met de mogelijkheid van een variant in de door Vondel gebruikte tekst. 15
Het moet voor Verdenius een bittere ervaring zijn geweest, toen hij na het
voltooien van zijn annotatie tot de ontdekking kwam dat er een proefschrift op
verschijnen stond, waarin het onderzoek naar de door Vondel gebruikte Latijnse edities en commentaren inmiddels metterdaad door een classicus was verricht. Als de bewuste dissertatie van Geerts enkele jaren eerder gereed gekomen was, zou de Amsterdamse hoogleraar zijn toetsing van Vondel's vertaling
aan de Latijnse tekst op een wetenschappelijk veel méér verantwoorde wijze
hebben kunnen opzetten. Daarvoor was het nu te laat. Zelfs een grondige herziening van de annotatie op basis van de nieuwe gegevens was niet meer mogelijk. Deel vi van de WB-editie zal op het moment van Verdenius' ontdekking
ongetwijfeld al grotendeels gezet zijn geweest, en bovendien kon de verschijning met het oog op de inschrijvers niet voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. De onfortuinlijke bewerker kon dus niet anders doen dan aanvaarden,
dat hij net even te vroeg was geweest en dat zijn annotatie reeds bij de publikatie op een bepaald punt als achterhaald moest worden beschouwd. Wel
kreeg of vond hij gelegenheid, in zijn Woord vooraf alsnog mededeling te doen
van het komende proefschrift „dat ongetwijfeld onze kennis en ons inzicht
in deze dingen [de door Vondel gebruikte teksten en commentaren] zal kunnen
verhelderen" (blz.24). Bovendien had Geerts „de vriendelikheid mij reeds nu in
het kort de resultaten van zijn onderzoek omtrent de door Vondel gebruikte
Vergilius-tekst mee te delen" (blz. 25): de dichter heeft verschillende uitgaven
gebruikt, waaronder die van Farnabius, Taubmann, Stephanus en waarschijnlijk nog enkele anderen. Enige bladzijden verder (blz. 30) volgt in een noot nog
Geerts' opgave omtrent de herkomst van Vondel's argumenta, zowel die in proza als die in versvorm.
Daarmee heeft Verdenius gedaan wat hij doen kon om zijn uitgave van de
Vergilius-vertalingen toch nog zo up to date mogelijk te maken. Hij attendeert
zijn lezers met nadruk op het komende proefschrift v an Geerts waaraan zij bij
verdere studie niet zullen kunnen voorbijgaan, ook al impliceert dit dat zijn
eigen toelichtingen aan betekenis hebben ingeboet. Er spreekt uit deze manier van doen een wetenschappelijke integriteit die verdient te worden opgemerkt.
15 Zie b.v. WB VI, blz. 714, aant. bij reg. 512; blz. 832, aant. bij reg. 213-216.

391

Het Woord vooraf van Verdenius is gedateerd: juli 1932. Vier maanden
later, op 11 november, vond de promotie v an Geerts plaats en kwam diens
proefschrift ter beschikking. Het doel van het onderzoek, dat de auteur zich
tot taak had gesteld, vat deze zelf als volgt samen:
Door tekstvergelijking de uitgaven bepalen welke Vondel bij zijn vertalingen van de Latijnsche en Grieksche schrijvers gebruikt heeft, de aanteekeningen opsporen die hij binnen en buiten die uitgaven gevonden
heeft, en de bronnen blootleggen waaruit hij bij de samenstelling v an de
voorredenen en opdrachten zijner overzettingen heeft geput. (blz. 1)
In het algemeen is Geerts er goed in geslaagd deze opzet te realiseren. Dat
maakt zijn boek tot een bijzonder waardevolle en nog altijd onmisbare aanwinst voor de Vondel-studie. Een prettig leesbaar werk is het niet; daarvoor
heeft het te veel het karakter van een beschrijvende catalogus, en is de toon
vaak wat te apodictisch. Dat wordt echter ruimschoots goedgemaakt door
zijn betekenis als bronnenboek en naslagwerk. Alleen zouden wij er graag
méér bijzonderheden in hebben gevonden over de 16de- en 17de-eeuwse edities van klassieke auteurs, die worden vermeld.
Wat de Vergilius-vertalingen betreft, beperkt Geerts zich tot Vondel's overzetting in proza. Hij heeft daarover niet zo heel veel meer te zeggen dan al
door Verdenius was aangekondigd. Alleen uit hij zich wat vager ten aanzien
van Vondel's eigenlijke bron: „De Vergilius-uitgaven zijn in de 16e en de 17e
eeuw zoo talrijk dat het zelfs niet met Benediktijner geduld mogelijk is al de
uitgaven nauwkeurig te bepalen welke Vondel gebruikt heeft" (blz. 37). Even
verder vat hij zijn bevindingen aldus samen:
Het ligt voor de hand dat Vondel [ ... ] de trouwens ook in ons land
gedrukte Farnabius' uitgave te zijner beschikking had. De Heinsiusuitgaven zijn meer critisch dan exegetisch. De uitgave van de la Cerda werd
voor de samenstelling van de voorrede gebruikt. Of ze in de vertaling
werd benut is niet uit te maken. De Duitsche editie van Taubmann en de
Fransche van Stephanus blijken Vondel niet onbekend te zijn geweest.
Het duidelijkst zijn de aanteekeningen van Farnabius in de vertaling terug te vinden. (blz. 38) 16
[ ... ]

16

Nadere bijzonderheden over de genoemde uitgaven worden niet gegeven. Alleen drukt
Geerts op blz. 253-254 een lijst van 16de- en 17de-eeuwse Vergilius-edities af, met
plaats en jaar van de eerste druk. De in het citaat vermelde uitgaven worden daarin
als volgt aangegeven:
Farnabius : Amsterdam 1639
Heinsius
: Leiden 1636
De la Cerda : Leiden 1619
Taubmann : Wittenberg 1618
Stephanus : Parijs 1532
Ten aanzien van de editie die het meest door Vondel werd gebruikt, die van Farnabius,
is bij mij twijfel gerezen aan de juistheid van Geerts' opgave. Ik heb nergens het bestaan
van een Amsterdamse uitgave uit 1639 bevestigd kunnen vinden. J. G. Th. Graesse,
Trésor de livres rares et précieux VI, 2, Dresden enz. 1867, blz. 340, kol. 1, vermeldt
een Londense editie in 1634 en Amsterdamse uitgaven in 1642 en 1646 (latere drukken
kunnen voor Vondel geen betekenis meer hebben gehad). — Ik ben er niet in geslaagd
een van Farnabius' Vergilius-edities in handen te krijgen. In de Nederlandse openbare
bibliotheken bleek van geen enkele druk een exemplaar aanwezig.
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Ter adstructie van de laatste zin uit dit citaat laat Geerts op blz. 184-201
een reeks voorbeelden volgen, waaruit blijkt dat Vondel herhaaldelijk de
commentaar van Farnabius heeft verwerkt, maar dat er ook plaatsen zijn
waar hij eerder bij Stephanus en Taubmann schijnt aan te sluiten. Voorafgaand
aan deze voorbeelden geeft Geerts de herkomst v an Vondel's argumenta aan:
De Argumenta in proza van de Bucolica en de Georgica zijn vertaald
uit Farnabius. De argumenta in proza van de Aeneis vindt men bij Farnabius en anderen. De argumenta in versmaat staan in de uitgaven van
Stephanus, Taubmann en anderen. (blz. 184)
Verder heeft Geerts ook het gehalte van de proza-vertaling onderzocht.
Zijn conclusie komt vrijwel overeen met die van Verdenius (wiens oordeel hij
bij het schrijven van zijn proefschrift nog niet kon kennen). In 1646 had Vondel, zo stelt hij vast, „nog steeds niet de noodige geoefendheid om moeilijkheden te vermijden, die men ook zonder een schrander classicus te zijn gemakkelijk uit de weg gaat". 17 Tot meer dan „een middelmatige overzetting" heeft
hij het niet gebracht, al is het dan die „van een groot taalkunstenaar" (blz. 40).
De definitieve studie over Vondel's Vergilius-vertalingen, die door de twee
besproken publikaties binnen betrekkelijk gemakkelijk bereik is gekomen, ontbreekt nog steeds. Ik heb in het onderstaande dus slechts kunnen uitgaan van
de mogelijkheden tot inzicht en karakteristiek, die door het voorbereidende
werk van Verdenius en Geerts worden geboden. Daarv an heb ik echter dankbaar en veelvuldig gebruik gemaakt.
§ 3.

ACHTERGRONDEN VAN DE PROZA-VERTALING

Vondel's Vergilius -in-proza is niet in één trek geschreven. De vertaling moet
in de loop van jaren, tussen zijn andere werk door, langzaam tot stand zijn gekomen. Om daarvan overtuigd te zijn, behoeft men slechts te bedenken dat in
1646 66k de Maria Stuart verscheen, en dat het jaar tevoren de Altaer-geheimenissen het licht hadden gezien. Vooral dit laatste dichtstuk, dat meer dan 5000
versregels telt en een intensieve voorstudie vereiste, heeft Vondel ongetwijfeld
gedurende jaren bezig gehouden. Er wordt door verklaard, waarom tussen
1642 toen de Brieven der Heilige Maeghden verschenen en 1645 slechts
betrekkelijk „klein werk" uit zijn pen is gevloeid. Het lijkt mij alleszins rede1? Als voorbeeld geeft Geerts (blz. 39-40) o.a. een passage uit de vertaling van Aeneis X,
702-728: WB VII, 82 84, reg. 755-782. Niet alle door hem gesignaleerde „fouten"
zijn even overtuigend. Eénmaal gaat het om een onjuistheid, die Vondel zelf in de
druk van 1659 verbeterd heeft. Tweemaal kan men zich afvragen, of Geerts de tekst
van Vondel wel juist heeft geïnterpreteerd. Zo, als hij de vertaling van face praegnans
(gezegd van Hecuba, X, 704) met van een fackel bevrucht als fout aanmerkt ; Vondel
bedoelt terecht : „zwanger van een kind [ = Paris], dat (als ware het een fakkel) de
ondergang-in-vlammen van Troje zou veroorzaken". Vgl. de vertaling-in-verzen,
reg. 1068-1069a : „Als Priams Hekuba, grof zwanger van natuure, // De fackel Paris
baert". — Het tweede geval betreft Aen. X, 711, waar van een opgejaagd everzwijn
wordt gezegd inhorruit armos (steekt de borstelige schoften op). Vondel geeft dit weer
met de borstels opsteekt, wat m.i. onmogelijk „fout" kan worden genoemd. — Maar
er blijft in de betrokken passage genoeg aan werkelijke tekortkomingen over om de
conclusie van Geerts desondanks als juist te doen aanvaarden.
-
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lijk te veronderstellen dat hij in deze jaren, zowel ter afwisseling als ter verpozing van het inspannende werk aan zijn belijdenisgeschrift, 66k regelmatig
met de vertaling van Vergilius bezig is geweest. Wanneer hij die ter hand heeft
genomen, valt niet met zekerheid te achterhalen. Maar in en kort na 1640 was
Vondel zo creatief aan het werk, dat een serieuse aanpak van de vertaling dan
vrijwel uitgesloten mag worden geacht. In 1640 publiceerde hij Gebroeders,
Joseph in Dothan en Joseph in Egypten, in 1641 Peter en Pauwels, in 1642
de Brieven der Heilige Maeghden waarop hij zich had voorbereid door een
proza-vertaling te maken van Ovidius' Heroides (in 1715 door David van
Hoogstraten uitgegeven). Er is bij dit alles eenvoudig geen plaats voor nog
meer werk, zelfs niet als verpozings-arbeid; het vertalen van de Heroides
kon in de behoefte daaraan voorzien. Met het oog op deze productiviteit ben
ik dan ook geneigd, de ontstaanstijd van de proza-Vergilius tussen 1642 en
1645/6 te stellen, in hoofdzaak samenvallend met die van de Altaer-geheimenissen en de Maria Stuart. Vondel zou dan van het begin af gebruik gemaakt
kunnen hebben van de Amsterdamse uitgave van Farnabius' Vergilius-editie,
die waarschijnlijk niet in 1639 verscheen, zoals Geerts aangeeft, maar eerst
in 1642 het licht zag. 18
Ik bedoel daarmee overigens niet, dat er vóór 1642 niets op papier stond.
Vondel was toen al ruim twintig jaar gefascineerd door Vergilius en had zich
in die tijd grondig met diens werk vertrouwd gemaakt. Bij deze studie zal hij
ongetwijfeld dat was nu eenmaal zijn manier van studeren hele stukken
uit dat werk in proza hebben vertaald. Bovendien zal hij er herhaaldelijk
met zijn Humanistische vrienden over hebben gesproken, waarbij zij hem verder hielpen door uitgaven en commentaren tot zijn beschikking te stellen,
door moeilijkheden in de tekst met hem te bespreken, en door correctie van
zijn „proef-vertalingen". Wij mogen, dunkt mij, b.v. veilig aannemen dat aan
Vondel's imitatio van Aeneis II in de Gysbreght van Aemstel een vertaling
van Vergilius' tweede boek is voorafgegaan en dat de dichter niet heeft gerust voordat hij van deskundige vrienden de verzekering had gekregen dat zij
betrouwbaar was. Onder Vondel's papieren zullen zich verschillende van dergelijke vertaalde Vergilius-fragmenten hebben bevonden, sommige ongecorrigeerd, andere door een of meer van zijn vrienden „betutteld", weer andere
samen met hen in het Nederlands overgebracht. Het ligt voor de hand, dat
de dichter van deze fragmenten gebruik heeft gemaakt, toen hij zich tot zijn
vertaling van 1646 zette. Naast de commentaar van Farnabius zal hij ook die
papieren hebben geraadpleegd, om te zien hoe zijn vrienden indertijd bepaalde
plaatsen hadden geïnterpreteerd. Ik meen dat wij tegen deze achtergrond de
mededeling van Geerts aan Verdenius moeten zien „dat Vondel de vertaling
heeft gemaakt met hulp van verschillende uitgaven, waaronder die van Farnabius, Taubmann, Stephanus. Er zijn er waarschijnlijk meer geweest, doch met
zekerheid is het niet te bepalen". 19 Het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat de
dichter zijn Vergilius-in-proza schreef aan een werktafel die doorboog onder
de last van een groot aantal gecommentarieerde edities. Naar mijn mening
Zie boven, blz. 392, noot 16. Overigens zou Vondel ook de aldaar vermelde Londense
editie van 1634 gekend kunnen hebben. Vossius, die vanaf 1630 met Farnabius in
correspondentie stond (Dictionary of National Biography xviii, Londen 1889, blz.
217-218), bezat daarvan stellig een exemplaar dat hij ter beschikking van de dichter
kan hebben gesteld.
19
WB VI, blz. 25

18
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ging hij uit van Farnabius; de ontleningen aan andere commentaren zullen
grotendeels moeten worden toegeschreven aan het gebruik dat hij maakte
van zijn vroegere vertaal-proeven. Uiteraard valt dit niet te bewijzen; het is
bovendien allerminst uitgesloten dat Vondel behalve Farnabius ook wel eens
een andere commentaar heeft geraadpleegd, die hij zich van vroeger herinnerde. Maar dat is toch iets anders dan wat de opmerking van Geerts suggereert. 20
Hoewel Vondel ongetwijfeld alles bewonderde wat Vergilius geschreven
heeft, kan er toch niet aan getwijfeld worden dat zijn bewondering in de allereerste plaats uitging naar de Aeneis. De vraag dringt zich dus op, waarom
toen hij zich na de mislukking van de Constantinade opnieuw tot Vergihij
niet volstond met het vertalen van de Aeneis, maar ook de
lius keerde
Bucolica en de Georgica in het Nederlands overbracht.
Zekerheid op dit punt is natuurlijk uitgesloten; wij kunnen slechts naar
een antwoord gissen. Maar ik meen dat wij een tweetal veronderstellingen mogen maken die de werkelijkheid zouden kunnen benaderen, zij het wellicht met
betrekking tot bijkomstige factoren.
In de eerste plaats denk ik aan de mogelijkheid v an indirecte beïnvloeding
door Joost Baeck en het voorbeeld van Hooft. Baeck gehuwd met Magdalena van Erp, een jongere zuster van Hooft's (in 1624 gestorven) eerste vrouw
Christina kende geen Latijn en had niet gerust voordat zijn zwager het
volledige werk van Tacitus zo letterlijk mogelijk voor hem vertaald had.
Geeraardt Brandt weet ons daarover het volgende mee te delen:
Om zynen swaager den Heere Baake te ge li even, vertaalde de Drossaardt
zomtydts eenige stukken uit het Latyn van Cornelius Tacitus. Deeze vertaaling was al in den jaare sestienhondert en dertigh, of vroeger, by hem
aengevangen: eerst uitkiezende 't geen hem best geviel, of bequaamst was
om zich naar onze taal te buigen. Doch als Baake naaderhandt aanhieldt,
om ook de rest en de t'zaamenhechting vertolkt te zien, met beede van zoo
luttel van de woorden te wyken als redelyker wyze geschieden kon, heeft
hem de Drost daar in te wil geweest, en zomtydts eenigen tydt afgebrooken, om aan dat vertaalen te besteeden. Dus werdt allengskens dat geheele
werk der Jaarboeken en Historien, ook het Leeven van Agricola, en 't
boeksken van de geleegentheit, zeeden en volken van Germanie, of Oudtduitslandt, in het Neederduitsch door hem oovergezet. 21
Joost Baeck was een vriend van Vondel, en het mag dus waarschijnlijk worden geacht dat deze van de langzame, maar gestadige voortgang van de Tacitus-vertaling wist. Baeck zal er stellig wel eens met hem over gesproken hebben en hem misschien zelfs met trots een aantal van de gereed-gekomen gedeelten ter lezing hebben voorgelegd. Wanneer de vertaling voltooid is, weten
wij niet, 22 maar dat is in ons verband ook niet relevant. Waar het op aankomt,
Billijkheidshalve dien ik hieraan toe te voegen, dat Geerts in zijn proefschrift dichter
bij de door mij verdedigde opvatting staat. Hij merkt daar op : „Waarschijnlijk heeft
hij [= Vondel] reeds voor 1630 de Latijnsche dichter met zijn vrienden gelezen. In
hoever die mogelijke vroegere lezing de latere vertaling is ten goede gekomen is niet
uit te maken" (Vondel als classicus, blz. 37). Dat die vroegere lezing vrijwel zeker reeds
tot vertaal-proeven heeft geleid, laat Geerts echter buiten beschouwing.
21 Geeraardt Brandt, Het leven van Pieter Corn. Hooft, ed. P. Leendertz jr. ('s-Gravenhage
1932), blz. 23.
2 2 Zij verscheen eerst lang na Hooft's dood in druk; de eerste uitgave is van 1684.
20
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is dat Vondel omstreeks 1642 kon weten: enerzijds dat een man als Joost
Baeck prijs stelde op een zo letterlijk mogelijke vertaling van de volledige
Tacitus, en anderzijds dat Hooft bezig was die, tussen zijn werk aan de
Neederlandsche Histoorien door, tot stand te brengen. Is het ondenkbaar
dat dit bij hem de gedachte aan een vertaling van de volledige Vergilius heeft
doen opkomen? Het werk van de Latijnse dichter was zeker niet minder
belangrijk dan dat van de Romeinse historie-schrijver. Zou er daarom onder
vele Nederlanders niet eenzelfde verlangen naar een betrouwbare vertaling
van Vergilius leven als Baeck koesterde ten opzichte van Tacitus? En zou hij
beter blijk kunnen geven van zijn verbondenheid met de eerste dan door voor
hem te doen wat Hooft deed voor de laatste?
Mijn tweede veronderstelling is
ik ben mij daarvan ten volle bewust
speculatiever en subjectiever. Wij mogen aannemen dat de mislukking van de
Constantinade voor Vondel niet alleen een bittere teleurstelling is geweest,
maar ook zijn zelfvertrouwen tijdelijk heeft geschokt. Het hoogste dat voor een
dichter was weggelegd het epos lag buiten zijn bereik; hij moest zich,
zoals hij in zijn boven-vermelde brief aan Hugo de Groot schreef, ,,met yet tuinders zoecken te behelpen". Zou het zo vreemd zijn, als hij onder deze omstandigheden troost gevonden heeft in de gedachte dat de roem van Vergilius
niet uitsluitend op de Aeneis berustte, maar ook op andersoortig werk? Dat
hij dus niet behoefde te wanhopen, aangezien zijn „meester" de mogelijkheid
bewezen had ook buiten het epos in de volle zin van het woord „een excellent
poëet" te zijn? Wanneer dergelijke gedachten inderdaad door zijn hoofd gespeeld hebben, zou dit tot gevolg gehad kunnen hebben dat hij juist in deze
tijd nieuwe belangstelling en aandacht kreeg voor het niet-epische werk van
Vergilius. Ook dat had de Latijnse dichter groot gemaakt, en daarom mocht
het bij een vertaling zeker niet achterwege blijven. Zo zou Vondel's falen als
epicus samengespeeld kunnen hebben met wat Joost Baeck hem over de Tacitus vertaling van Hooft vertelde, om hem tot het besluit te brengen de volledige
-

Vergilius in het Nederlands over te brengen.
Maar hoe dit ook zij
daarmee is nog niet verklaard waarom Vondel dat
in proza deed. Hier ligt immers een principieel verschil met het voorbeeld van
Hooft. Deze vertaalde proza in proza, zoals voor de hand lag. Maar het lag
nièt voor de hand, poëzie in proza te vertalen, althans niet voor publikatie.
Het was iets heel anders dit ter oefening en voor eigen gebruik te doen
zoals Vondel juist toen met de Heroides deed
dan zo'n vertaling uit te geven!
Dat laatste hield de pretentie in, dat het proza van de vertaler de poëzie van de
oorspronkelijke dichter op min of meer adaequate wijze kon vervangen. Een
dergelijke opvatting was Vondel's Humanistische tijdgenoten ten enenmale
vreemd. Poëzie behoorde door een dichter, die zichzelf respecteerde en serieus
genomen wenste te worden, ook als poëzie te worden vertaald. Wat Vondel
deed, was een revolutionaire daad. 23 Hoe kwam juist hij, die zich steeds zo
gehoorzaam aan regels en voorschriften van de poëtica onderwierp, ertoe
hier tegen de draad in te gaan?
23 Vondel herhaalde die in 1654 door de uitgave van zijn vertaling-in-proza van Q. Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst. Hij had die vertaling, met behulp van zijn
vrienden Mostaert en Vechters, reeds omstreeks 1635 vervaardigd, maar ze tot dusver
onder zijn papieren gehouden. Nadien heeft hij nooit meer een proza-vertaling van
poëzie in het licht gegeven.
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Opnieuw moeten wij met enkele voorzichtige veronderstellingen volstaan.
Wellicht hebben de hierboven gesupposeerde gesprekken met Joost Baeck
ook op dit punt hun invloed doen gelden. Baeck had zijn zwager immers om
een vertaling gevraagd die het Latijn zo letterlijk mogelijk weergaf: „met
beede van zoo luttel van de woorden te wyken als redelyker wyze geschieden
kon". Wanneer Vondel deze wens van zijn vriend heeft opgevat als exponent
van wat zijn niet-Humanistisch-gevormde landgenoten in het algemeen van een
vertaling verlangden, kan hij daaruit geconcludeerd hebben dat hij er beter
aan zou doen Vergilius in proza over te zetten dan in dichtvorm. Bij proza
was een vrij letterlijke weergave van de oorspronkelijke tekst mogelijk, terwijl poëzie die bij voorbaat uitsloot. Wij zullen straks zien, hoe sterk hij in de
Opdracht van zijn vertaling aan Huygens op dat laatste de nadruk legt. 24 Er
moge dus hl dan niet verband geweest zijn met wat Joost Baeck van Hooft
vroeg, in ieder geval heeft Vondel aan proza (mede) de voorkeur gegeven,
omdat hij zich ten doel stelde „zoo luttel van de woorden te wyken als redelyker wyze geschieden kon".
Maar lag achter dit rationele motief misschien nog een andere reden verborgen: een tegenzin in de epische alexandrijn, omdat deze voor hem onwillekeurig het symbool geworden was van zijn falen met de Constantinade? Het
is, dunkt mij, een mogelijkheid die wij niet kunnen uitsluiten. Tussen 1640 en
1646 schreef Vondel namelijk wel alexandrijnen, maar niet als het ging om
epos of epos-gelijk. Wèl in zijn lange eerdicht ter gelegenheid van de komst
der Engelse koningin Henriette Marie t'Amsterdam, in de Brieven der Heilige
Maeghden en in de Maria Stuart. Maar nièt in zijn berijming van Vergilius'
eerste Ecloga als aanhangsel bij de Leeuwendalers, en
wat een veel belangrijker aanwijzing is
nièt in de Altaer-geheimenissen. Dat laatste mag inderdaad opmerkelijk heten. De aanhef van Vondel's leerdicht vertoont een duidelijke parallellie met die van de Georgica. Nu de aemulatio met Vergilius op het
gebied van het epos mislukt was, waagde Vondel zich aan een nieuwe poging
op dat van het leerdicht. De aard van zijn onderwerp noodzaakte hem daarbij
tot een veel grotere zelfstandigheid ten aanzien van details en motieven dan in
de Constantinade, zodat de aemulerende opzet hier gemakkelijk over het
hoofd wordt gezien. Naar mijn mening is er met betrekking tot Vondel's bedoeling echter geen twijfel mogelijk. Zeker, hij wilde belijdenis afleggen van
zijn nieuwe geloofsovertuiging en met klem van argumenten de tegenstanders
overtuigen van hun ongelijk; hij werd gedreven door de zendingsijver van de
bekeerling en was daarin volkomen oprecht. Maar hij deed dit als Renaissancistisch dichter, d.w.z. in wedijver met de auteurs uit de Oudheid, en in de
vaste overtuiging hen te kunnen overtreffen omdat zijn „stoffe" Christelijk
was en „de Zonne des heyligen Geestes alle Heydensche sterren met haren
glans uyt doet". 25 Apologetische belijdenis en aemulatio met Vergilius sloten

elkaar voor hem niet uit, maar lagen in elkaars verlengde. Daarvan uitgaande, hadden wij mogen verwachten dat Vondel zijn Altaer-geheimenissen geschreven zou hebben in alexandrijnen als moderne aequivalent van de hexameters uit de Georgica. Maar hij deed dit nièt en schreef ze in vijfvoetige jamben.
Het lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk dat hij deze versvorm toen reeds koos op
gezag van Ronsard, zoals hij dat in 1659 zou doen bij de .1eptha; anders zou
24 Zie beneden, blz. 399-400.

2 5 Aenden Gedichtlievenden Lezer vóór Hierusalem verwoest (WB II, 95, reg. 259 260).
-
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hij dat, evenals bij zijn tragedie, 26 wel vermeld hebben en zouden de Altaergeheimenissen op dit punt in de jaren veertig niet zo geïsoleerd staan. Maar
welke reden kan hij dan wèl hebben gehad? En zo kom ik uit bij de veronderstelling die ik hierboven noemde: weerzin tegen de epische alexandrijn, hetzij
omdat deze hem herinnerde aan het mislukken van de Constantinade, hetzij
omdat hij nog niet het zelfvertrouwen herwonnen had dat nodig was om zich
opnieuw aan een experiment daarmee te wagen. Daarbij dienen wij in aanmerking te nemen dat noch in de Oudheid noch in de 16de en 17de eeuw de
grens tussen epos en leerdicht scherp getrokken werd, 27 zodat Vondel de
Georgica en de Aeneis als nauw met elkaar verwant zal hebben beschouwd.
Maar als inderdaad tegenzin in de epische alexandrijn Vondel ervan zou
hebben weerhouden deze versvorm voor de Altaer-geheimenissen te gebruiken,
dan zou diezelfde tegenzin er 66k toe hebben kunnen bijdragen dat hij zijn
vertaling van Vergilius in proza schreef en niet in dichtvorm.
§ 4.

DE OPDRACHT VAN DE PROZA-VERTALING

Vondel gaf aan zijn Vergilius-in-proza een uitgebreid voorwerk mee, dat
nadrukkelijk de betekenis van de Latijnse dichter
en daarmee indirect ook
van deze eerste Nederlandse vertaling van diens volledig werk
moest doen
uitkomen. Het omvat twee gedichten en twee proza-stukken, waarvan ik de
eerste hier buiten beschouwing laat; zij doen weinig ter zake en zijn voor belangstellenden gemakkelijk bereikbaar in WB vI. 28 Wat Vondel zijn lezers werkelijk wilde bijbrengen, vindt men in de beide proza-stukken: de Opdracht aan
Constantijn Huygens, en een uitvoerig betoog Aen den Lezer. Dit laatste bevat
twee duidelijk onderscheiden gedeelten: een biografie van Vergilius, „hoofdzakelijk ontleend aan de Vita Vergilii van Donatus" waarvan het „een zeer
vrije bewerking (is) met omzettingen en interpolaties"; 29 en een overzicht van
de polemiek tussen Homeristen en Maronisten over de vraag of aan Homerus
dan wel aan Vergilius de eerste plaats als dichter toekomt. In mijn eerste
hoofdstuk is dit overzicht reeds ter sprake gekomen, en ik heb toen gewezen op
de betekenis ervan voor onze kennis omtrent Vondel's verering voor Vergilius; 30 ik kan hier dus volstaan met daarnaar te verwijzen.
Zo blijft slechts de Opdracht aan Huygens ter bespreking over. In verband

met het probleem, dat Vondel's keuze voor een vertaling in proza ons stelt,
is dit ongetwijfeld het belangrijkste stuk uit het voorwerk. Want hier geeft de
dichter een rechtvaardiging van die keuze.
Dat hij zich met die rechtvaardiging juist tot Huygens wendt, is stellig geen
toeval. Vondel mocht verwachten bij de „Raet en Sekretaris van zijn Hoogheit" begrip te zullen vinden voor zijn moeilijkheden als vertaler. Huygens
had zich namelijk in zijn Otia van 1625 (herdrukt in 1641) bijzonder kritisch
over vertalingen uitgelaten. In de Voor-maning (Woord vooraf) bij zijn verta2 6 Zie daarvoor: W. A. P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel ii (Culemborg 1970 2), blz.
297-298.
Zie boven, blz. 50-51.
2 8 Resp. blz. 39-41 (Op de Tytelprint van Maroos wercken)

27

op Maroos Eneas).
29

80

A. M. F. B. Geerts, Vondel als classicus, blz. 105.
Zie boven, blz. 4-6.

398

en blz. 63-64 (Keizer Augustus

ling van enkele fragmenten uit Guarini's Il Pastor fido
op een andere manier dan de gebruikelijke rijmtrant31
had hij opgemerkt:
Neemtmen de ruymte in 't Oversetten, soo kan de waerheid niet vrij van
geweld gaen: Staetmen scherp op de woorden, soo verdwijnt de geest
vande uytspraeck. Vinden wij dit waer inden ongebonden Stijl, wat kanmen van vertaelde Dichten hopen, die geene verstandige sullen ontkennen
het derdendeel van haere waerde den aerd van schryven schuldigh te
zijn? 32
Het is typisch Huygeniaans geformuleerd, wat betekent dat het voor „wat vertolcks" in aanmerking komt. Nu is het vertolken van Huygens altijd een
hachelijke zaak, maar ik meen toch zijn uitspraak als volgt te mogen parafraseren: „Bij een vrije vertaling doet men de oorspronkelijke tekst geweld aan,
bij een letterlijke gaat het leven ervan verloren. Als dit geldt voor proza, wat
kan men dan verwachten bij vertaling van gedichten, die immers voor een
belangrijk deel hun waarde ontlenen aan de stijl, het taalgebruik en het poëtisch
uitdrukkingsvermogen van de oorspronkelijke auteur?"
Huygens zegt niet, dat men poëzie daarom maar het best in proza kan ver=
talen; in zijn Guarini-fragmenten heeft hij dit ook niet gedaan en in andere
richting naar een oplossing gezocht. Maar Vondel had toch wel enige reden
om op grond van de bewuste opmerking te verwachten, dat Huygens gevoelig
zou zijn voor zijn argumentatie. In die verwachting schreef hij zijn Opdracht. 33
Hij begint op veilig terrein: met een uitbundige lofprijzing van Vergilius,
waarvan hij zeker kon zijn dat Huygens ze zou onderschrijven. Eerst daarna stelt hij het punt aan de orde waarom het gaat: de wijze waarop hij heeft
vertaald. Natuurlijk, zo erkent hij, heeft Vergilius bij de overzetting verloren;
dat was nu eenmaal onvermijdelijk, zoals Huygens zelf had uiteengezet. Dat
laatste zegt Vondel er niet bij, maar hij impliceert het m.i. wel. En dan komt
de eigenlijke aap uit de mouw: in dit geval is bovendien de versvorm van de
oorspronkelijke tekst niet gehandhaafd. Dat is geen kleinigheid, aangezien
„vaers en onvaers onderling verschillen, gelijck trompetklanck en bloote stem,
en het vaers een stem, door een drieboghtige trompet krachtigh uitgewrongen,
gelijck is" (reg. 38-40). Maar Vondel meent toch uit twee kwaden het minste
te hebben gekozen. Hij motiveert dit als volgt:
Hierom [ = vanwege het grote verschil tussen „vaers en onvaers"] moght
de vertolcker liever Augustus Hofzwaen [ = Vergilius] in rijm en op maet
leeren opzingen: maer hoe veel meer had 'er de Mantuaen van zijn
vederen moeten laten, indien men zijnen geest door benaeutheit van voeten en rijm bestont te prangen en te knijpen, en uit verlegenheit te
rucken, te plucken, en ter noot doorgaens met geleende pluimen van

rijm-en-noodige stopwoorden te decken. Het vertaelde te rijmen, zonder
afdoen of toedoen, is qualijck mogelijck, ja onmogelijck, en dwaelt
meest al min of meer af van het vertaelde. Ick zagh hem dan niet 34 nader
31 Zie daarvoor: P. E. L. Verkuyl: Battista Guarini's „Il Pastor fido" in de Nederlandse
dramatische literatuur, diss. Utrecht (Assen 1971), blz. 476-488.
3 2 De gedichten van Constantijn Huygens, ed. J. A. Worp, deel i (Groningen 1892), blz.
284-285.
33 WB VI, blz. 42-44.
34
zagh .... niet: zag geen kans.
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nochte eigentlijcker dan door onvaerzen en onrijm uit te beelden, om den
Nederlander te levendiger Maroos ziel in te boezemen, hem te beter te
dienen, en met een den Latynist, 35 wien het Latijn nu misschien smaeckelijcker wil vallen, wanneer hy d'eigenschappen der Roomsche met onze
moederlijcke spraecke zoo na overeen gebroght, en den stijl en rede zoo
vlack en effen gevlijt ziet, als my mogelijck was. (reg. 40-54)
Dat is voor de 17de eeuw een opmerkelijk betoog. 36 Vondel schijnt hier veel
dichter bij de moderne denkbeelden over vertalen te staan dan bij die van zijn
tijdgenoten, Huygens misschien uitgezonderd. Maar met opzet gebruik ik het
woord schijnt. Wie de geciteerde passage nauwkeurig leest, ontdekt al spoedig,
dat Vondel onder vertaling-in-dichtvorm iets heel anders verstaat dan wij : niet
een „her-dichting", maar een berijming van de proza-verta li ng die de dichter
éérst heeft gemaakt. Het proces voltrekt zich voor hem in twee onderscheiden
fasen. De oorspronkelijke tekst wordt in proza overgezet, liefst zo letterlijk
mogelijk; daarna wordt dit proza op rijm gebracht, liefst ook weer zo letterlijk
mogelijk. Als wij dit voor ogen houden, worden ons verschillende punten duidelijk:
a. Vondel's „keuze" tussen proza en poëzie betreft niet de aanpak van zijn
vertaling, maar slechts de fase waarin hij die publiceert.
b. Zijn „revolutionaire" daad is slechts in zoverre revolutionair, dat hij de eerste en voorlopige fase van zijn vertaling uitgeeft in plaats van ze enkel als
uitgangspunt te gebruiken voor de berijming.
c. Zijn latere bewerking-in-verzen is alleen maar de voortzetting van het werk,
dat hij in 1646 na de eerste fase had onderbroken.
d. Het „probleem" van de proza-vertaling laat zich terugbrengen tot de vraag,
waarom Vondel in 1646 meende met de eerste fase te mogen of te moeten
volstaan.
In de Opdracht aan Huygens wordt op dit laatste punt een ondubbelzinnig
antwoord gegeven: vanwege de meerdere tekstgetrouwheid. Er is geen reden
aan de oprechtheid van deze motivering te twijfelen. Alleen verklaart zij niet,
waarom Vondel daar juist i n 1646 zoveel waarde aan ging hechten, terwijl hij
tevoren zijn vertalingen van poëzie uitsluitend in dichtvorm had gepubliceerd.
In mijn vorige paragraaf heb ik geprobeerd de achtergronden aan te geven,
waaruit en waardoor dit zou kunnen worden verklaard. Als mijn beschouwingen niet al te ver bezijden de waarheid liggen, verkeerde Vondel in een soort
„epische impasse"; hij kon de moed of de bezieling niet opbrengen om zijn
proza-vertaling in dichtvorm te bewerken. Bewust of onbewust maakte hij nu
van de nood een deugd, door het voor te stellen alsof zijn niet-kunnen een nietwillen was en hij nooit méér had beoogd dan het voorzien in de behoefte aan
een letterlijke vertaling, zoals die alleen in proza mogelijk was. Bij het schrijven
van zijn Opdracht had hij zich waarschijnlijk met die gedachte al zo vertrouwd gemaakt dat hij er zelf in geloofde.
Ik geef nogmaals toe, dat dit niet te bewijzen valt. Er is stellig plaats voor
andere opvattingen, minder gecompliceerd en misschien juister. Maar ik
meen dat mijn hypothese in ieder geval overweging verdient. Zij geeft een verklaring voor een tijdelijke omzwaai bij Vondel, die opmerkelijk genoeg is om
35
33

den Latynist: de Nederlander die het Latijn beheerst.
Vgl. boven, blz. 247-251.
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er een nodig te hebben. En om op Vondel toe te passen wat hij in zijn Opdracht over Vergilius zegt: „Ick zagh hem dan niet nader nochte eigentlijcker
uit te beelden".
Vondel maakt in zijn Opdracht nèg een opmerking, die aandacht verdient.
Om Vergilius letterlijk te kunnen vertalen, moet men het Latijn grondig beheersen, en Vondel is er zich van bewust op dat punt tekort te schieten.
Huygens zal in zijn vertaling dan ook ongetwijfeld fouten ontdekken. Hij excuseert zich daar bij voorbaat voor, en verklaart dankbaar te zullen zijn voor opmerkingen die een eventuele herdruk van zijn werk ten goede zouden kunnen
komen. In de Opdracht zelf doet hij dit met een elegante tournure, die voor
niet-ingewijden de bezorgdheid over de qualiteit van zijn vertaling enigszins
camoufleert. Maar in zijn brieven aan Huygens en Hooft, ter begeleiding van
de hun toegezonden exemplaren van de Vergilius-in-proza, spreekt hij zich
directer uit. Het is de moeite waard, de drie passages naast elkaar te leggen en
met behulp van elkaar te interpreteren.
In de Opdracht herinnert Vondel eraan, dat hij bij zijn pogingen „onze tael
te bouwen", d.w.z. het Nederlands tot een cultuurtaal te maken, altijd veel
profijt heeft gehad van vertalen „met overlegh van taelkondigen" (reg. 54-56).
„Taelkondigen" moeten wij hier verstaan als: Humanistisch gevormde vrienden, die het Latijn en voor de vertaling van Elektra het Grieks grondig
beheersten en in de meeste gevallen bovendien geïnteresseerd waren in de
ontwikkeling van een Nederlands dat in expressief vermogen niet voor de talen
van de Oudheid behoefde onder te doen. Het „overlegh" met deze „taelkondidie Vondel even verder aanduidt als zijn „Mecenaten" in de zin van
gen"
„helpende vrienden"
omvatte, zoals men weet, 37 alle variaties tussen „samen
met hen vertalen", „controle van wat hij zelf had overgezet" en „raadplegen
ter oplossing van bepaalde moeilijkheden". Die samenwerking was, betoogt
Vondel, bijzonder vruchtbaar. Immers:
Verscheide oordeelen schieten verscheide stralen uit, en zien de dingen
van alle kanten door en weder door, terwijl een eenig oordeel maar een'
eenigen strael uitschiet, en arm by den rijckdom van velen is ... (reg.
56-59)
Maar juist ditmaal, nu het er meer dan ooit op aankwam omdat hij een letterlijke vertaling voor het grote publiek beoogde, had hij praktisch alleen 38 gestaan:
... doch naerdien zommige Mecenaten der Poëzye overleden, anderen
elders bezigh zijn, most men zich aldus behelpen, en met zijn eige riemen
wat te langkzamer voortroeien, tot dat dit werck by schrandere herssenen
met der tijt rijper opgenomen (indien het die eere gebeure) allengs meer
geslepen en gladder gepolijst werde. (reg. 59-63)
In zijn brief aan Hooft, die eerder geschreven werd dan die aan Huygens
s' A. M. F. B. Geerts, Vondel als classicus, blz. 17-19: „Vondels helpers bij het vertalen".

8 8 Brandt maakt in dit verband één uitzondering: „hy hadt nu niemant dan eenen Jakob
Venkel, in beide taalen kundig, die hem somwyl met zyn oordeel en raadt, daar hy
twyffelde, ten dienste stondt" (Leven van Vondel, blz. 41).
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wiens momentele verblijfplaats Vondel niet bekend was, 39 uit de dichter zich
meer expliciet:
Mishaeght u iet van het myne, my zou lief zyn met der tijt iet aengetekent
te zien; om het te verbeteren. [ ... ] Onze Mecenaten smilten vast. Reael
leit in de Westerkerck. Plemp, Baeck, 49 Blaeuw, Victoryn en Mostert
leggen in de Nieuwe Kerck onder de zerck gekropen, een teken, dat wy
volgen zullen: Godt geve ter zalige ure. Onze goede en wyze Grotius is
oock al hene. 41
De eerste zin uit dit citaat keert in de kort daarop geschreven brief aan
Huygens vrijwel letterlijk terug, terwijl ook de Opdracht er een echo in vindt:
Mishaegt uwe Ed. iet van het myne, my zou eere geschieden met der
tyt iet aengetekent te zien; om het in den naesten druck te verbeteren.
Hoe naeu men toeziet, men begaet hier en daer lichtelyck noch al eenige
misslagen. Zommige Mecenaten zyn my afgestorven; en de Drost heeft
het nu te drock met zyn Historien: anders kon men verscheide oordeelen
gebruicken, dat veel aenwint. Myn Heer zie myn goede genegenheit en
niet myn onvermogen aen. 42
In combinatie met elkaar laten de drie citaten er m.i. geen twijfel aan bestaan, dat het hier niet gaat om een bescheidenheids-topos zonder meer, maar
om een oprecht gemeende captatio benevolentiae. Ook hier blijkt de juistheid
van Geerts' opmerking „dat Vondel [ ... ] zijn eigen kundigheid wantrouwde
en de hulp van anderen inriep" : 43 in dit geval hulp achteraf, die hem in
staat zou stellen zijn fouten „in den naesten druck te verbeteren".
§ 5.

DE „AENEIS" IN PROZA

In overeenstemming met het onderwerp van mijn boek beperk ik mij in deze paragraaf tot een bespreking van Vondel's A eneis-in-proza, die trouwens
het overgrote deel van zijn Vergilius-vertaling uitmaakt en zonder bezwaar kan
worden beschouwd als representatief voor het geheel.
Reeds bij betrekkelijk vluchtige lezing vinden wij de twee punten bevestigd,
die in de Opdracht aan Huygens naar voren kwamen: het streven van de dichter naar een zo letterlijk mogelijke vertaling, en zijn pogen om van druk tot
druk zijn werk „meer geslepen en gladder gepolijst" te maken. Ik begin dan
ook met wat nader op deze beide aspecten in te gaan.
Letterlijkheid
Wat de letterlijkheid betreft, komt Verdenius
die op grond van zijn systematische vergelijking van Vondel's vertaling met de oorspronkelijke tekst als
geen ander tot oordelen bevoegd mag heten tot de conclusie:
39 Hooft tekende erop aan : „Ontfangen den 21 Juli, 1646". Dat is dezelfde datum waarop
de brief aan Huygens geschreven werd.
40 Bedoeld wordt : Jacob Baeck, „licentiaet in de rechten", gestorven 14 april 1639, een
broer van Hooft's zwager Joost Baeck.
41
J. F. M. Sterck, Vondel-brieven, blz. 118-119.
42 Ibidem, blz. 117.
43
A. M. F. B. Geerts, Vondel als classicus, blz. 19.
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door vertalingen naar de letter, door het overnemen van Vergilius' beeldspraak en zins-constructie streeft hij er naar [ ... ] zo dicht mogelik bij
zijn voorbeeld te blijven; vrije vertalingen, bekortingen of uitbreidingen
en moderniseringen zijn betrekkelik zeldzaam. (WB VI, 22)
Van de voorbeelden, waarmee Verdenius deze uitspraak adstrueert, neem ik er
ter illustratie enkele over. In Aen. I, 297-301, wordt Mercurius door Jupiter
naar de aarde gezonden om de Karthagers gunstig te stemmen ten opzichte van
de Trojanen die door de storm naar hun kust zijn gedreven; om a an deze opdracht te voldoen „volat ille per aëra magnum // Remigio alarum". De twee
door mij gecursiveerde woorden laten zich het best weergeven als: op de roeibeweging van zijn vleugels. Maar Vondel houdt zich dichter bij het Latijn en
vertaalt: „Hij vlieght door de ruime lucht, op de riemen zijner vleugelen"
(WB VI, 378, reg. 334). In Aen. III, 191, vertelt Aeneas: „Vela damus
vastumque cava trabe currimus aequor" (wij gaan onder zeil en doorklieven
met ons schip de wijde vlakte der zee). Vondel handhaaft hier de betekenis
van „currimus" als „lopen", en geeft „cava trabs" niet weer als pars pro toto
voor „schip", maar vertaalt beide woorden letterlijk. Zo komt hij tot: „(Wy)
gaen t'zeil, en loopen met den hollen balk over den woesten waterplas"
(WB VI, 498, reg. 245-246). Het is duidelijk dat een zo ver doorgevoerde letterlijkheid de verstaanbaarheid van de tekst niet ten goede komt. Datzelfde
geldt ook voor de overname van de Latijnse zinsconstructie bij de weergave
van Aen. III, 641-644: 44
want zoo afgrijsselijick en zoo groot als dees Polyfemus is, die zijn ruige
schapen in de holle spelonck sluit, en hunne uiers melckt; zulcke hondert
andere onnatuurlijcke Reuzen onthouden zich gemeenelijck in deze boght,
en doorsnuffelen het hoogh geberghte. (WB VI, 534-536, reg. 708-712)
Vondel moet zelf ook tot het inzicht gekomen zijn, dat hij in zijn zucht naar
letterlijkheid wel eens te ver was gegaan. Verdenius merkt daarover op:
Het is opmerkelik dat hij, bij de herziening en latere uitgaven van zijn
prozatekst, iets vrijer tegenover zijn Latijnse voorbeeld is gaan staan. Verschillende woordelike vertalingen, die zijn tijdgenoten stellig ongewoon,
soms gekunsteld moesten schijnen, heeft hij in de herdrukken vervangen
door meer Hollandse constructies, wendingen en woorden. (WB VI, 22)
Een goed voorbeeld levert de vertaling van Aen. III, 157, waar de door
Aeneas meegenomen Trojaanse Penaten hem verschijnen en o.m. zeggen:
„Nos tumidum sub te permensi classibus aequor" (wij hebben onder uw leiding
met de vloot de weg over de onstuimige zee afgelegd). Aanvankelijk had
Vondel permensi letterlijk vertaald: „wy hebben onder uw geleide, de bruizende zee met de vloot gemeten" (WB VI, 496, reg. 209-210). In 1659 vervangt
hij echter het laatste woord door overgevaren; blijkbaar is hij tot het inzicht
gekomen, dat ook bij letterlijk vertalen met het figuurlijk gebruik van de woorden rekening mag worden gehouden. In diezelfde herdruk is ook de Al te
" De Latijnse tekst luidt hier:
Nam qualis quantusque cavo Polyphemus in antro
Lanigeras claudit pecudes atque ubera pressat,
Centum alii curva haec habitant ad litora vulgo
Infandi Cyclopes et altis montibus errant.
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Fouten en verbeteringen
De veranderingen en verbeteringen, die Vondel in de her-uitgaven van zijn
proza-vertaling en met name in de druk van 1659 heeft aangebracht, vallen
dank zij de presentatie-methode van
voor de gebruiker van de WB-editie
Verdenius52
gemakkelijk te overzien. Lang niet al die veranderingen betreffen de juistheid van de vertaling of mitigatie van het „al te Latijnachtigh spreken". Terecht heeft Verdenius erop gewezen dat daarnaast belangrijk materiaal geboden wordt, waaruit tal van gegevens kunnen worden afgeleid omtrent Vondel's ontwikkeling en experimenten op het gebied van grammatica,
syntaxis, woordgebruik, spelling en interpunctie: „Een systematiese ordening
en nadere beschouwing van al deze afwijkende lezingen is zeer gewenst en
zou ongetwijfeld een lonende arbeid zijn". Wat wij eruit kunnen opmaken
omtrent „Vondels vertaalwijze en vertaalkunst in verband met zijn kennis van
het Latijn", is slechts één aspect van de gegevens die zij verschaffen (WB VII,
863). In het kader van mijn onderzoek is dit echter het belangrijkste aspect,
zodat ik mij in het onderstaande daartoe beperkt heb.
Volgens Verdenius mogen wij veilig aannemen dat Vondel zelf
verschillende onjuistheden in zijn werk heeft ontdekt. De vertaling in verzen, die niet zonder raadpleging van het Latijnse origineel tot stand kwam,
noopte hem herhaaldelik tot een hernieuwde bestudering van Vergilius'
tekst. Maar stellig zal hij ook in de loop der jaren van verschillende zijden
op- en aanmerkingen hebben ontvangen, waarmee hij zijn voordeel heeft
gedaan. (WB VII, 863)
Ik ben geneigd aan de „op- en aanmerkingen" van anderen een groter aandeel
in de verbeteringen v an het eigenlijke vertaalwerk toe te kennen dan Verdenius
doet. Wij hebben hierboven gezien, met hoeveel nadruk Vondel, zowel in
zijn Opdracht als in zijn brieven aan Hooft en Huygens, om kritische kanttekeningen vroeg die hem in staat zouden stellen tot het aanbrengen van verbeteringen bij een herdruk. 53 Weliswaar spreekt hij daarbij niet expliciet over
vertaalfouten, maar uit de context blijkt duidelijk genoeg dat hij die wel degelijk 66k of zelfs in de eerste plaats op het oog heeft. Wij mogen aannemen
dat eenzelfde verzoek, mondeling zowel als schriftelijk, ook tot anderen werd
gericht. En al hebben wij daarvoor geen rechtstreeks bewijs, 54 ongetwijfeld
zal deze aandrang wel enig positief resultaat hebben opgeleverd. Met name
in de duodecimo-uitgave van 1646 en in de herdruk van 1652 zijn de verbeteringen van de eigenlijke vertaling zo incidenteel dat zij eerder a an opmerkingen van buitenstaanders dan aan hernieuwde studie van de dichter lijken
deerd, dat Ascanius — die blijkens Aen. II, 723-724 bij de vlucht uit Troje reeds met
zijn ouders meelopen kan — enige tijd vóór de ondergang van de stad geboren moet
zijn. Bij de druk van 1652 verandert hij opnieuw; „korts eer" suggereert nog altijd te
veel dat Aeneas' zoontje bij de vlucht een zuigeling zou zijn geweest. Hij vindt nu —
met loslating van Farnabius — de alleszins bevredigende oplossing : „toen Troje
belegert was".
52
Zie boven, blz. 390.
5 3 Zie boven, blz. 401-402.
54 D
e enige bewaard gebleven reactie op een dergelijk verzoek is Hooft's brief van 27 juli
1646 aan Vondel, om hem te danken voor de toezending van de Vergilius-vertaling.
De Drost gaat daarin echter met geen woord in op de wens van de dichter kritische
opmerkingen te mogen ontvangen.
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te moeten worden toegeschreven. In de druk van 1659 ligt de zaak enigszins
anders. Hier is inderdaad sprake van een serieuse herziening. Ik kan mij echter
niet aan de indruk onttrekken, dat deze vooral de taal en de stijl betrof, en
dat de verbeteringen ten opzichte van het Latijn ook hier secundair blijven.
Natuurlijk verbeterde Vondel wat hij sinds 1652 als onjuist had onderkend,
maar zijn correcties hebben een te incidenteel karakter om een systematische
hertoetsing a an de oorspronkelijke tekst waarschijnlijk te maken. Ik zou eerder
willen aannemen dat Vondel volstond met het overnemen van de verbeteringen, die hij na 1652 in zijn handexemplaar van de druk uit dat jaar had aangebracht.
Hoe dit intussen ook zij, de onjuistheden en onnauwkeurigheden in Vondel's
vertaling, zowel die welke in de latere drukken verbeterd werden als die welke gehandhaafd bleven, zijn stellig interessant genoeg om „een systematiese
ordening en nadere beschouwing" te rechtvaardigen, zoals Verdenius die ten
aanzien van de afwijkende lezingen in het algemeen aanbeveelt. Wij zouden
willen weten, hoe het staat met de ernst v an de fouten die Vondel maakt, van
welke aard zij zijn, in hoeverre daaronder bepaalde typen geregeld terugkeren,
welke Latijnse woorden en constructies hem de meeste moeite kosten, onder
welke omstandigheden de kans op een fout het grootst is. Een onderzoek naar
dit alles zou moeten worden verricht door een classicus, die tevens genoegzaam
met het 17de-eeuwse Nederlands vertrouwd is om rekening te kunnen houden
met betekenis- en gevoelsnuances van de woorden. Zulk een onderzoek valt
dus niet alleen buiten het bestek van deze studie, maar ook buiten dat van mijn
bevoegdheid. Met een enkel voorbeeld wil ik echter voor zover dat op
grond van een aantal steekproeven en zonder verdere apparatuur dan de annotatie van Verdenius mogelijk is trachten enigszins nader te concretiseren
wat ik bedoel.
Hierboven is al even ter sprake gekomen, dat Vondel eerst langzamerhand
is gaan begrijpen dat een woord ook in zijn figuurlijke betekenis „letterlijk"
kan worden vertaald. 55 Deze neiging van de dichter om de Latijnse woorden
bij voorkeur in hun meest strikte, beperkte zin weer te geven, ook als Vergilius ze in een ruimere, secundaire betekenis gebruikt heeft, veroorzaakt
soms fouten. Zo vertaalt hij in 1646 stabula steeds met „stal(len)", hoewel
uit de context meermalen blijkt dat er „weideplaats(en), weideveld(en)" wordt
bedoeld. Vgl. Aen. VIII, 207 en 213, met WB VI, 834, reg. 227 en 232, waar
in het laatste geval de onjuiste weergave van stabula tot een verdere fout in
de vertaling leidt. 56 In 1659 zijn beide plaatsen gecorrigeerd. Maar in de vertaling van Aen. X, 723, is „stallen" blijven staan (WB VII, 84, reg. 778), ook
in de bewerking in verzen (WB VII, 85, vs.1095), ondanks de onwaarschijnlijkheid van de voorstelling die daardoor ontstaat. Het gaat hier namelijk om de
Homerische vergelijking van een vechtende held met „een afgevaste leeuw,
die van dollen honger aengedreven, menighmael door de ruime stallen loopt

snuffelen", op zoek naar een prooi. De argeloze lezer vraagt zich onwillekeurig
met enige verbaasdheid af, hoe de leeuw tot in de stallen heeft weten door te
dringen. Een soortgelijk geval signaleert Verdenius naar aanleiding van
Aen. III, 431, waar het woord vastus voorkomt in de secundaire betekenis
5 5 Zie boven, blz. 403.
56 In plaats van „uit de weideplaats zou drijven" vertaalt Vondel: „naer den stal zou
drijven".
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van: reusachtig, onmetelijk. Vondel geeft het echter in zijn primaire zin weer
als „woest" (WB VI, 518, reg. 493). Verdenius tekent daarbij aan: „Vondel
vertaalt vastus meermalen ten onrechte door woest".
Hier is ongetwijfeld aanleiding om van een „typische" fout te spreken.
Maar wij moeten voorzichtig blijven met generaliseren! Want opeens is er dan
weer een voorbeeld van het tegenovergestelde. Bij de ontmoeting van Aeneas
en Andromache in Epirus 57 wil de laatste ook over de kleine Ascanius weten:
„Ecqua tarnen puero est amissae cura parentis?" (Aen. III, 341; „denkt het
kind nog aan zijn verloren moeder?"). Vondel vat parens hier echter op in de
secundaire betekenis van „moederstad, vaderl and" en vertaalt: „Denckt de
knaep noch wel om zijn verloren vaderlant?" (WB VI, 510, reg. 398-399).
Het doet alles nogal verwarrend aan. Telkens weer blijkt de juistheid van wat
Verdenius heeft geconstateerd: „consequentie vindt men bijna nergens" (WB
VII, 864). Maar ook deze inconsequentie verdient nader onderzoek. Valt
daarin misschien toch enige lijn te ontdekken of kan zij in bepaalde gevallen
verklaard worden? D ank zij Geerts kunnen wij ten aanzien van Andromache's
vraag of Ascanius nog aan zijn moeder denkt, onmiddellijk het antwoord
geven. Vondel's vertaling naar de secundaire betekenis van parens blijkt te
berusten op de commentaar van Stephanus of Taubmann, die beiden Aen. III,
341 parafraseren als „Doletne perditam patriam?" (betreurt hij zijn verloren
vaderland?). 58 In hoeverre is ook in andere gevallen van schijnbare inconsequentie iets dergelijks in het spel?
De indruk, die mijn steekproeven hebben achtergelaten, is dat Vondel in het
algemeen nauwelijks èrnstige vertaalfouten maakt. Het gaat vrijwel altijd om
kleine onjuistheden of onnauwkeurigheden, in de trant van de hierboven besprokene, of veroorzaakt door het op elkaar betrekken van woorden die in het
Latijn niet bij elkaar horen, een enkele maal ook als gevolg van slordig lezen.
De verstaanbaarheid van de vertaling wordt er meestal weinig door aangetast. De onduidelijkheden in de tekst komen veel minder voort uit concrete
„fouten" dan uit het feit dat Vondel de bedoeling van Vergilius niet precies
begrepen heeft en dan maar op goed geluk zo letterlijk mogelijk weergeeft
wat er staat. Natuurlijk is ook dit een ernstig tekort. Men moet daarbij echter
in aanmerking nemen, dat de onduidelijkheid niet altijd volledig voor rekening
van Vondel behoeft te komen; ook de Aeneis heeft zijn moeilijke plaatsen en
zijn cruces.
Stijl en toon

De eigenaardigheden, waarvan ik er enkele besproken heb, drukken hun
stempel op Vondel's vertaling. Vooral de geforceerde letterlijkheid en de emphatische versterking doen zich in dat opzicht gelden. Daarnaast wil ik ook
nog wijzen op de persoonlijk-gekleurde weergave van bepaalde uitdrukkingen,
waarmee Vondel geregeld verrast. Als b.v. Aeneas in het gebied v an de Harpijen terecht is gekomen, voorspelt de oudste van haar
„Celaeno, //
In f elix vates" (onheilsprofetes); Aen. III, 245b-246a
hem een toekomst vol
moeilijkheden. Vondel vertaalt: „Celeno, die altijt onweer kraeit" (= altijd
slecht weer voorspelt; WB VI, 502, reg. 299). Het komt op hetzelfde neer,
en Vondel zal dit ongetwijfeld niet als een afwijking van de tekstgetrouwheid
b' Zie boven, blz. 405.
58 A. M. F. B. Geerts, Vondel als classicus, blz. 195.
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hebben beschouwd. Maar al is de betekenis dezelfde, de gevoelswaarde is
anders. In nog sterkere mate is dit het geval bij de vertaling van invisa
in Aen. II, 574. Daar ontdekt Aeneas, nadat hij op zijn zwerftocht door het
brandende Troje getuige is geweest van de moord op Priamus, in de tempel
van Vesta ide oorzaak van alle rampen, Helena, die invisa bij het altaar zit.
Er zijn twee mogelijkheden om dit woord te vertalen: „onopgemerkt" en
„(door allen) gehaat". Vondel gaat echter een eigen weg. Hij geeft het niet
weer naar zijn uiterlijke betekenis, maar naar de innerlijke die berust op de
gevoelens van Helena: „schuw voor alle man" (WB VI, 462, reg. 606).
Het gevolg van dit alles is, dat Vondel's Aeneis-in proza naar stijl en toon
ànders geworden is dan het oorspronkelijke epos. Zijn vertaling heeft een
eigen, Vondeliaans karakter dat zich moeilijk in enkele woorden laat samenvatten. Ook hier is nader onderzoek gewenst. Wat wij nodig hebben, is een
studie die de resultaten van een vergelijking tussen origineel en vertaling
analyseert, verklaart en karakteriseert: een studie zoals J. D. Meerwaldt er
een geschreven heeft over Vondel's vertalingen van Griekse tragedies, 59 en
liefst nog wat uitgebreider. Meerwaldt komt tot de slotsom dat deze vertalingen „zich in hun totaliteit wellicht het best karakteriseren als composietproduct van twee gelijktijdig, zij het niet steeds in dezelfde krachtverhouding
werkzame stijl-tendenties": een bewust klassiek-harmonische en een onbewust
Senecaans-excessieve. 60 Dezelfde twee tendensen zijn
dat valt al af te leiden uit de enkele notities die ik hierboven maakte
duidelijk 66k in de
proza-vertaling van de Aeneis aan het werk. In het algemeen trouwens vindt
men bij lezing van Meerwaldt's studie telkens elementen gesignaleerd, die
evenzeer voor de vertaling van 1646 gelden.
Die overeenkomsten maken echter de door mij bedoelde analyse niet overbodig. De tragedie-vertalingen, welke Meerwaldt heeft onderzocht, zijn in
dichtvorm bewerkt, wat betekent dat de dichter genoodzaakt was
zoals
hij het in de Opdracht van 1646 aan Huygens uitdrukt
„doorgaens met
geleende pluimen van rijm-en-noodige stopwoorden" de oorspronkelijke tekst
aan te vullen. Het eigen element is er dus sterker dan in de Vergilius-in-proza,
waar Vondel probeerde „zonder afdoen of toedoen" te vertalen. Als desondanks de door Meerwaldt gesignaleerde „onbewuste stijl-tendentie" zich óók
in dit proza doet gelden, zegt dit méér omtrent de stuwkracht daarvan. Een
nader onderzoek zou de conclusies van de Amsterdamse classicus dus kunnen
preciseren. Bovendien lijkt het mij niet onmogelijk, dat wij er beter door zouden gaan begrijpen wat Vondel met een tekstgetrouwe vertaling compatibel
acht en wat niet misschien zelfs waarom en wanneer op bepaalde momenten
bij hem de natuur (de onbewuste stijl-tendentie) sterker wordt dan de leer (de
bewuste tendentie van tekstgetrouwheid).
Geerts heeft het oordeel over Vondel als Latinist waarschijnlijk wel voorgoed vastgelegd, toen hij de Vergilius-vertaling van 1646 karakteriseerde als
„een middelmatige overzetting van een groot taalkunsenaar", 61 Dat oordeel
is ongetwijfeld juist. Maar de mate waarin Vondel het Latijn beheerste, de
b9 J. D. Meerwaldt, Het persoonl ij k element in Vondels vertalingen van de Griekse tragici
in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
LVII (1937), blz. 110-136.
Herdrukt, maar nu onder de titel Vondel weerspiegeld in zijn tragedie-vertalingen, in:
J.DMerwaldt,
Vormaspecten ('s-Gravenhage 1958), blz. 34-70.
6 ° J. D. Meerwaldt, Vormaspecten, blz. 67.
61 A. M. F. B. Geerts, Vondel als classicus, blz. 40.
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fouten die hij maakte en de onnauwkeurigheden die hij bij het vertalen beging,
vormen althans voor de Aeneisó 2 niet het meest karakteristieke aspect
van die overzetting. Het blijven tenslotte min of meer externe factoren. Van
veel essentiëler betekenis is naar mijn mening het feit, dat de vertaling tevens
een transpositie blijkt. Vondel brengt de Aeneis over in een andere toonsoort
en een andere stijl: emphatischer dan het origineel, zwaarder en weelderiger
in woordgebruik, drukker, onrustiger. Ik bedoel deze adiectieven niet peioratief
en gebruik ze enkel ter typering. Of men dit verschil negatief dan wel positief
wil waarderen, is een kwestie van persoonlijke voorkeur en smaak.

Twee proeven van vertaling
Hoewel Vondel's proza-vertaling van de Aeneis dank zij de WB-editie
voor ieder gemakkelijk bereikbaar is, meen ik er goed aan te doen in deze
paragraaf volledigheidshalve toch een tweetal proeven daaruit op te nemen.
Ik laat een vergelijking met de Latijnse tekst nu echter achterwege; er zou
slechts door bevestigd worden wat hierboven reeds werd opgemerkt. Het
is er mij hier enkel om te doen, een indruk te geven van de leesbaarheid en
versta anbaarheid van Vondel's proza, zoals zijn tijdgenoten dat onder ogen
kregen. Ik koos daartoe enerzijds een „gemakkelijke", anderzijds een „moeilijke" passage, waarbij de eerste tevens tot de meest beroemde en de tweede tot
de minder bekende gedeelten van de Aeneis behoort.
Mijn eerste fragment betreft de verschijning van Creiisa's schim aan Aeneas
in de nacht van Troje's ondergang: Aen. II, 771-794. Vondel geeft dit als volgt
weer:
Terwijl ick haer aldus zocht, en al razende, zonder ophouden, huis in,
huis uit, door de stadt liep, verscheen my Kreiizes ongeluckige geest
en gedaente zelf, grooter van gestaltenisse, dan ickze gekent hadde.
Ick stopt verbaest, mijn hair te bergli, en kon geen gelust slaen. Toen
sprackze my dus aen, en benam my de zorge met deze woorden: mijn lieve man, wat mooghtge u te vergeefs aldus af slaven? Dit gebeurt niet
zonder wil en beleit der Goden: en ghy mooght Kreuse niet van hier
met u nemen: d'opperste hemelvooght laet u dat niet toe. Ghy moet
lang in ballingschap omzwerven, en een wilde woeste zee overvaren.
Ghy zult in Hesperie belanden, daer de Lydische Tyber langkzaem afvloeit, door het vette lant, dat mannen uitlevert. Daer zal u weelde, een
koningkrijck en Koningklijcke dochter ten deele vallen. Schrey niet meer
om uwe beminde Kreuze: want ick, bardans afkomst en Venus schoondochter, zal de trotse gebouwen der Myrmidonen en Dolopen niet zien;
nochte Griecksche Jofferen gaen dienen; naerdien de groote Moeder der
Goden my hier in dit gewest met der woon houdt: nu vaer wel, en volhardt in de liefde van ons beider zoon. Toenze dit gezeit hadde, verlietze
my, die vast weende, en noch veel zeggen wou, en zy verdween in de dunne lucht. Driewerf pooghde ick toen haer t'omhelzen: driewerf greep ick
vergeefs naer heuren geest, die my, gelijck een lichte wint en vlugge slaep,
ontglipte.
(WB VI, 476-478, reg. 801-823)
Deze passage kan ook Vondel's niet-Humanistisch-onderlegde lezers nauwe6 2 In hoeverre hetzelfde geldt voor de Bucolica en de Georgica, heb ik niet nagegaan.
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lijks moeilijkheden hebben opgeleverd. Hoogstens zullen de namen voor hen
weinig inhoud gehad hebben, en zal „de groote Moeder der Goden" een
vaag begrip gebleven zijn dat zij uit de context wellicht als „doodsgodin" hebben geïnterpreteerd. Maar dat stond het begrijpen v an de episode niet in de
weg. Vondel's tekst is duidelijk en beeldend genoeg om bij de lezer een voorstelling wakker te roepen waaraan hij houvast heeft. De „vreemde namen"
zal deze ervaren hebben als een soort „exotische" ornamentiek die herinnerde aan de herkomst van het verhaal uit de hem onbekende maar fascinerende
wereld van de Oudheid.
Het „moeilijke" fragment ontleen ik aan Aen. VIII, 233-267. Evander, de
koning van Pallanteum
gebouwd op de Aventinus, waar later het hart van
Rome zou liggen
verklaart daar aan Aene as, waarom zijn volk en hij jaarlijks een offerfeest vieren ter ere van Hercules. Deze heeft namelijk het rooken vuurspuwende monster Cacus, half mens half dier, gedood, dat de streek
terroriseerde. Toen Hercules met de runderen van de door hem overwonnen
Geryon voorbijtrok, had Cacus er een aantal van gestolen en ze verborgen
in zijn onderaardse hol. Door het loeien van een der gestolen dieren ontdekte
Hercules de diefstal en het bestaan van het hol. Ondanks al zijn pogingen
slaagde hij er echter niet in, de ingang open te breken. Maar:
Op den rugh der speloncke, rontom met afgebroke steenrotsen omheint,
stont een scherpe klip, die heel hoogh uitstack, een recht broeinest voor
heilooze vogels. 63 Herkules deze klip, die aen de slincke zijde des heuvels
over den stroom helde, met zijn rechte hant aengrijpende, verwrickte en
scheurdeze los van haren wortel; stietze daer na haestigh van boven neêr,
zoo dat de lucht overwijt van den slagh wedergalmde, d'oevers daverden,
en de stroom van verbaestheit 64 te rugh sprongk. Toen quam Kakus
moorthol en diep roofnest naeckt aen den dagh, en de beschaduwde
moortkelders lagen geheel open: niet anders gelijck of het aertrijck, ergens van onder opgereten, den helschen poel ontdeckte, en het Rijck des
doots, zoo gehaet by de Goden, opsloot, 65 zoo dat men, van boven in den
afgrijsselijcken afgront, de zielen voor 't inschijnende licht zagh sidderen.
Weshalve Alcides van boven af met pijlen schoot, al zijn geweer te baet
nam, en met vreesselijcke steenen, en dicke tacken van boomen, zonder
ophouden hem te keer gingk, die strax tegens zijne hoop in het licht
betrapt, in de holle steenrots besloten was, en nu afgrijsselijck tierde en
brulde. Maer Kakus (want daer was geen vlughten aen) braeckte zulck
eenen geweldigen damp te keele uit, dat het wonder was, en blies in het
hol zulck eenen duisteren nacht en nevel, en benevelde de spelonck zoo
byster, met zwarten roock en duisternisse, met vier gemengelt, dat men
uit zijn nogen niet zien kon. Dit stont den moedigen Alcides niet te lijden:
hy sprongk van boven neder in 't vier, daer de roock allerdickst opdreef,
en de zwarte damp allermeest uit het woeste hol op quam smoken. De
helt greep Kakus toen, die vast vergeefs uit de duisternisse vier en vlam
spoogh, en hy knoopte hem de voeten met de handen aen een, duwde
d'oogen uit den kop, en worghde zijn keel toe, zonder dat'er een druppel
bloets uit quam. Terstont ruckte hy de deuren op, zette den gruwzamen
6 3 heilooze vogels: aasvogels.
g 4 verbaestheit: ontsteltenis.
6 3 opsloot: opensloot, opende.
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Maar die grondige kennis hadden van de Hollandtsche taaie en haare
eigenschappen, oordeelden, dat zyn taal in dit werk onverbeterlyk was;
en dat men nergens, daar Duitsch gesprooken wordt, iemant vinden zou,
die Hollandtsche woorden en spreekwyzen zou weeten te vinden, de
kracht van Maroos Latyn zoo naa uitdrukkende, als hy doorgaans hadt gedaan. 68
Na alles, wat in deze paragraaf aan de orde gekomen is, kost het ons geen
moeite om voor beide reacties begrip op te brengen. Voor een Latinist als
Barlaeus moet alleen al het loslaten van de versvorm genoeg zijn geweest om
Vondel's Vergilius „exsanguem" (bloedeloos) te noemen. Daar kwam dan nog
bij, dat het werk van de Latijnse dichter onder Vondel's handen getransponeerd
was in de stijl van de vertaler. Voor Barlaeus kon een dergelijke transpositie
alleen maar verlies betekenen: „moord" op Vergilius. Vandaar zijn onvoorwaardelijke afwijzing, waarbij het opvalt dat hij blijkbaar geen oog gehad
heeft voor de meerdere emphase bij Vondel; zijn adiectieven
„exsanguem,
exuccum, elumbem" (beroofd v an bloed, van sap, van lendenkracht)
duiden alle drie enkel op slapheid.
Barlaeus had in zoverre gelijk, dat Vergilius in de vertaling a travers le
tempérament van Vondel gegaan en daardoor „verduytscht" was in méér dan
alleen de strikte zin v an dit woord. Maar de bewonderaars hadden eveneens
gelijk, wanneer zij stelden dat niemand een betere
d.w.z. leesbaarder en levender
vertaling had kunnen geven dan Vondel. Zij lieten de positieve
aspecten prevaleren, terwijl Barlaeus het de negatieve deed.
§ 6.

ACHTERGRONDEN VAN DE „ONDERGANG VAN TROJE"

In 1655 verscheen J. v. Vondels Ondergang van Troje. Het is de in dichtvorm overgebrachte proza-vertaling v an het tweede boek uit de Aeneis, zoals
die in de Vergilius-uitgave van 1646 voorkomt. Vijf jaar later vinden wij diezelfde bewerking zonder noemenswaardige wijzigingenó 9 terug in de volledige
Vergilius-in-verzen van 1660.
Daarmee staat vast, dat Vondel halverwege de jaren vijftig bezig was met
het overbrengen van zijn proza-vertaling in verzen. Er blijven echter tal van
vragen over. Is hij met het tweede boek van de Aeneis begènnen? Of ging hij

systematisch te werk en had hij het eerste boek voltooid, toen hij aan het tweede begon? Had hij bij de uitgave v an de Ondergang al meer in manuscript gereed: het derde en misschien zelfs het vierde boek? En hoe stond het met de
Bucolica en de Georgica? Had hij die voorlopig buiten beschouwing gelaten,
omdat nu eenmaal zijn grote liefde de Aeneis betrof? Of werkte hij intermitterend aan de verschillende gedeelten van Vergilius' oeuvre? Deze vragen
laten zich op grond van de Ondergang van Troje niet beantwoorden. Wij
moeten ze voorshands dus laten rusten, in de hoop dat de volledige vers-uitgave
van 1660 ons straks meer gegevens a an de hand zal doen.
Hier kunnen wij slechts trachten een beperkter probleem tot oplossing te
brengen. Hoe kwam Vondel ertoe, in 1655 de dichterlijke bewerking van één
enkel boek uit de Aeneis te publiceren, en waarom juist het tweede? Voor de
68

Ibidem, blz. 41 42.
Zie voor een lijst van de varianten, WB VII, blz. 880.
-
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laatste helft van deze dubbele vraag zijn wel argumenten te vinden. Het verhaal van Aeneas over de ondergang van Troje vormt een min of meer op
zichzelf staand, afgerond geheel dat zich
an ders dan b.v. het eerste boek
voor afzonderlijke publikatie leende. Bovendien had de Destrucyen van Troyen
altijd sterk tot de verbeelding gesproken; reeds in de Middeleeuwen en de
Rederijkerstijd was de ondergang van Priamus' stad een populair thema geweest. Er mocht dan ook worden verondersteld dat de Ondergang van Troje
lezers zou vinden, ook buiten verband met de rest van Vergilius' epos.
Het bovenstaande maakt echter slechts duidelijk, dat een afzonderlijke
uitgave van Aeneis II voor een boekverkoper aantrekkelijk kon zijn. Het verklaart niet, waarom Vondel er als auteur belangstelling voor had en er zelfs
een geheel nieuwe bewerking voor leverde. Die vraag blijft even klemmend,
of wij ervan uitgaan dat Vondel ze voor deze gelegenheid schrééf dan wel ze
ter beschikking stelde uit wat hij van zijn wordende Vergilius-in-verzen reeds
gereed had. Wanneer het initiatief van de uitgever zou zijn uitgegaan, had deze
kunnen volstaan met een afzonderlijke publikatie van Aeneis II naar de prozavertaling van 1646. Het feit dat de Ondergang van Troje in dichtvorm verscheen, kan dus moeilijk anders verklaard worden dan uit de veronderstelling
dat Vondel zelf dit zo wenste. Maar waarom deed hij dit?
Het ontbreken van interne aanwijzingen heeft er mij toe gebracht te gaan
zoeken naar externe factoren, die dit zouden kunnen verklaren. En dan blijkt
dat Vondel, na de verschijning van de verbeterde herdruk van zijn prozaVergilius in 1652, twee publikaties onder ogen gehad heeft of althans gehad
kan hebben, die aanleiding geweest zouden kunnen zijn tot uitgave van zijn
Ondergang van Troje.
Ik begin met de minst bel angrijke, al moet ik daarvoor afwijken van de
chronologische volgorde. Daar staat tegenover, dat er in dit geval geen twijfel
over kan bestaan of Vondel de bewuste publikatie wel heeft gekend; het staat
vast dat hij met de auteur beter misschien: de samensteller in relatie
stond. De titel van het uitgaafje luidt:
Verhael // Van de verwoestinge des Stadts 1/ Troje. // Uyt het tweede,
en ten deele // uyt het eerste Boeck van // Vergilius. // Voorgestelt, en
door levende Afbeeldinge // verthoont by eenige Amsterdamsche Studen// ten, onder hert beleyt van // D. Franciscus van den Enden. // vignet
// Amsterdam, // Uyt de Druckery van Pieter la Burgh. 1654.
Franciscus van den Enden was de stichter en rector van een particuliere
Latijnse school in Amsterdam, die in 1654 reeds enige ja re n bestond. Een
bijzondere attractie van deze school was, dat Van den Enden zijn leerlingen
Latijnse en Griekse toneelstukjes liet opvoeren, soms zelfs in de schouwburg.
Een uitvloeisel van deze activiteit was dat een aantal van zijn „studenten" ter
gelegenheid van een aanzienlijke bruiloft die van Petrus Melis met de
dochter van burgemeester Cornelis van Vlooswijck op 8 februari 1654
de ondergang van Troje in een reeks tableaux-vivants tot uitbeelding brachten;
elk tafereel werd door voordracht van de desbetreffende verzen uit de Aeneis
toegelicht. Het hierboven genoemde uitgaafje is het tekstboekje bij deze voorstelling, speciaal gedrukt om aan de bruiloftsgasten te worden uitgereikt. De
feestgangers vonden er niet alleen de Latijnse tekst van de passages die bij de
tableaux werden voorgedragen, maar ook ter tegemoetkoming aan degenen
die dit nodig hadden, in de eerste plaats wel de aanwezige dames de ver-
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taling daarvan in Nederlands proza. Hoewel Vondel niet als auteur wordt vermeld, blijkt dit proza ontleend te zijn aan diens Vergilius-vertaling, en wel in
hoofdzaak naar de duodecimo-uitgave van 1646, zoals Verdenius heeft vastgesteld. 70
tekstniet voor de handel bestemde
Ik zie niet goed, hoe van dit
boekje een impuls op Vondel zou kunnen zijn uitgegaan, sterk genoeg om
hem ertoe te bewegen het jaar daarop nogmaals een uitgave van Aeneis n 71
te publiceren, ditmaal in dichtvorm. Hoogstens zou men kunnen veronderstellen dat de dichter, toen hij daarin de verzen van Vergilius onmiddellijk
naast zijn eigen proza zag staan, tot deconclusie gekomen is met dit laatste
toch tekort te hebben gedaan aan de poëzie van zijn bewonderde meester en
dus besloot tot een omwerking in dichtvorm. Maar waarschijnlijk is dit niet.
Per slot van rekening had Van den Enden de proza-vertaling van Vondel precies voor het doel gebruikt waarvoor deze ze geschreven had: als hulpmiddel
om Vergilius toegankelijk te maken voor degenen die het Latijn niet of slechts
oppervlakkig beheersten.
àls er een impuls
Veel aannemelijker acht ik het, dat de bewuste impuls
is geweest
zou zijn uitgegaan van de andere publikatie, waarop ik zo even
doelde. Het betreft een Antwerps uitgaafje, van de hand van een zekere Gerard van Delft een auteur omtrent wie ik vergeefs naar nadere gegevens
heb gezocht , dat in 1652 het licht zag onder de langademige titel:
Oorsaeck // beghin en eynde // Van het thien-jarigh belegh, ende destructie // Van Troyen. // In-houdende // Hoe Aeneas den Troyaenschen
Prince na veel leet op Zee gheleden // te Carthago aen-comt, ende aldaer
vande Koninginne Dido ont- // fanghen wort, uyt den eersten boeck
Aeneidos. // Ende hoe Aeneas op het versoeck vande Koninginne Dido
ordent- // lijck verhaelt de destructie, ende onder-ganck van sijne stadt //
Troyen uyt , den heelen tweeden boeck Aeneidos. // Origineelijck ende
seer vernuftelijck in het Latijn beschreven door // den out vermaerden
ende hoogh-gheachten Prince der Poëten // Vergilivs Maro // In onse
Nederlantsche tale, ende rijme over-gheset ende met // sijne noodelijcke
annotatien, ende printen verciert. // Item // Passeerlycke Moraliteyt. //
In-hovdende // Verscheyde nieuwe morale, ende sententie-wijse rijmspreucken ende // vraghen met eenighe soo-danighe navolghende rijmdichten van // verscheyden stiele ende materie. // Het eerste // Historiewijs ende memorabel // Het tweede // Stichtelijck ende curieuselijck om
Het tekstboekje van Van den Enden is een vondst van J. F. M. Sterck; vgl. de mededeling over Vondel en de kring van Dr. Fr. van den Enden in diens Hoofdstukken over
Vondel en zijn kring (Amsterdam 1923), blz. 65-77; over het tekstboekje blz. 69 aldaar.
Sterck verwerkte de desbetreffende gegevens ook in Het leven van Vondel 1656-1660,
dat is opgenomen in WB VI, blz. 3-15. De aanwijzing van de duodecimo-u;tgave van
1646 als de tekst die Van den Enden „in hoofdzaak" volgde, vindt men in het Naschrift dat Verdenius op zijn Woord vooraf bij de editie van Vondel's Vergilius-vertalingen laat volgen (WB VI, blz. 31).
71 In het tekstboekje van Van den Enden is slechts een heel klein gedeelte van het eerste
boek opgenomen : Aen. I, 699 756 (in Vondel's vertaling : WB VI, 408-410, reg. 738798). Dit gedeelte geeft een beschrijving van het feestmaal in het paleis van Dido ter
ere van de Trojanen, uitlopend op haar verzoek aan Aeneas het verhaal van zijn
lotgevallen te doen.
70
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lesen. // Licht zijnde om inde hant te ghebruycken. // Beyde door den
Auth. Gerardo van Delft van Antw. l/ vignetje // T'Antwerpen, // By
Godtgaf Verhuist inde Cammerstraet/ inden witten Hasewint. // Anno
1652.
Zoals uit dit titelblad blijkt, bevat het boekje twee verschillende geschriften
van Gerard van Delft: het verhaal Van Troyen, en de Passeerlycke Moraliteyt.
Beide zijn afzonderlijk gepagineerd, en van enig onderling verband is geen
sprake. Ik laat de Passeerlycke Moraliteyt verder dan ook buiten beschouwing.
Het boekje van Gerard van Delft over de ondergang van Troje is een uiterst
merkwaardig product, dat ons van de ene verbazing in de andere doet vallen.
Het begint al in de Voor-reden, waar de auteur er zijn verwondering over
uitspreekt dat de Aeneis
in tegenstelling tot zoveel andere geschriften
noyt tot noch toe uyt haere Originele in eenighe andere talen na haren
stiele overghebracht is, ten waer misschien iemandt my aen wese voor
ontrent 100. iaren na gissinghe, soo ick verstaen hebbe; sijnde de selve
oversettinghe (soo het schijnt) een halve vremde tale, immers nu eenen
heel onghebruyckelijcken en onghehoorden stiele...
(fol. *3 r°-v°)
Gerard van Delft weet dus blijkbaar niets van de vele Aeneis-vertalingen en
-bewerkingen, die gedurende de 16de en de eerste helft v an de 17de eeuw in de
verschillende landen van West-Europa, met name in Frankrijk, verschenen
waren. 72 Dat doet hem al dadelijk kennen als iemand die zonder het nodige
onderzoek maar wat beweert: een dilettant. Alleen wat de Nederlanden betreft,
heeft hij gelijk. Daar waren afgezien van Vondel's proza-vertaling die hij,
zoals straks blijken zal, bij het schrijven van zijn Voor-reden nog niet kende
De twaalf boecken van Aeneas door Cornelis van Ghistele nog steeds de
enigeoverzetting die ter beschikking stond; de laatste druk ervan was in
1609 verschenen. Maar die telt vanwege de verouderde rederijkerstaal voor
Van Delft niet mee. Overigens wekt hij door de toevoeging „soo het schijnt"
de indruk het boekje niet zelf in handen te hebben gehad en slechts af te gaan
op wat hij er van anderen over gehoord heeft.
Om in het
door hem veronderstelde
Westeuropese tekort ten aanzien van de Aeneis te voorzien, besloot Van Delft zelf aan het werk te gaan.

Voorshands beperkte hij zich tot een in zichzelf afgerond gedeelte:
te weten het ordentlijck verhalen vanden onderganck van Troyen uyt
den heelen tweeden Boeck Aeneidos ende tot meerdere verclaernis en
inleydinghe des selfs een meestendeel des eersten Boeck Aeneid' .. .
(fol. *3 v°)
Uiteindelijk stond hem „een volcomen oversettinghe vande andere Boecken
in vervolgh vanden Poëtischen stiele" voor ogen. Daartoe is het echter, voor
zover wij weten, nooit gekomen.
Evenals Van den Enden leidt ook Van Delft het verhaal v an Aeneis in
met een gedeelte uit het eerste Boek. Hij grijpt echter veel verder terug dan
de Amsterdamse rector, die begon bij de beschrijving van de feestmaaltijd in
72
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niet, maar
herkennen wij
wij
táált
maar vertelt
vertelt het verhaal
verhaal met eigen
eigen woorden
woorden na,
na, alalherkennen
wel eens een
wel
een echo
echovan
vandedeoorspronkelijke
oorspronkelijke tekst.
tekst. Bovendien
Bovendienechter
echterbrengt
brengthij
hij
grondige
het verloop
verloop der
der gebeurtenissen
gebeurtenissen aan!
aan! Bij
Bij hem
hem komt
komt
grondige wijzigingen
wijzigingen in
in het
bij Karthago
Karthago aan
aan land,
land, maar
maar ver
ver daarvandaan,
daarvandaan, in het gebied
Aeneas
Aeneas niet vlak bij
ontmoeting met Venus,
Venus, „als
"als Diaen'
Diaen' gansch
gansch totter
totter
van
koning Iarbas.
larbas. Bij
van koning
Bij de ontmoeting
krijgt hij van
van zijn
zijn moeder
moeder opdracht
opdracht zo
zo snel
snelmogelijk
mogelijk
lacht
bereydt" (blz.
Iacht bereydt"
(blz. 1), krijgt
dit gevaarlijke
gebied te
te verlaten
dit
gevaarlijke gebied
verlaten en naar
naar Karthago
Karthago te
te zeilen.
zeilen. „'tGhebodt
,,'tGhebodtdat
dat
bereiken veilig de
de haven
haven
wert
wert volbracht,
volbracht, sy
sy 1ichten
lichten d'anckers
,d'anckersop"
op"(blz.
(blz. 3)
3) en bereiken
vloot terugvinden.
terugvinden.
van de stad, waar zij
zij de verloren gewaande schepen van hun vloot
van
(blz. 3) en
en gaan
gaan
"Daer
rijst een
nieuwe vreucht;
boort" (blz.
„Daer rijst
een nieuwe
vreucht; sy
sy treden
treden saem
saem van
van boort"
de
stad-in-aanbouw verkennen.
spreeklt vanzelf,
vanzcl.f, dat
dat deze
dezevoorstelling
voorstelling
de stad-in-aanbouw
verkennen. Het
Het spreekt
,in moeilijkheden
moeilijkheden brengt,
brengt, als hij
hij verderop
verderop moet
moet spreken
spreken
van
Delft in
van zaken
zaken Van Delft
waal1ffiee Aeneas en Achates door Venus
Venus onzichtbaar
onzichtbaar worden geover de nevel waarmee
maakt
over hun
hun onverwachte
onverwachte terugvinden
terugvinden van
van de
devermiste
vermiste reisgenoten
reisgenoten bij
bij
maakt en over
Dido. Hij
Hij slaat
slaat zich
zich daar
daar echter
echter doorheen,
doorheen, door
door zich
zichniets
nietsvan
vanonwaarschijnonwaarschijnlijkheden
innerlijke tegenspraak
tegenspraak aan
trekken en zijn
zijn verhaal
verhaal voort
voort tete
lijkheden of innerlijke
aan te
te trekken
bekortend
- o.m.
o.m.
zetten
zetten of
of er
er niets
niets aan
aan de
de hand
handis.
is. Zo
Zo bereikt
bereikthij,
hij,aanzienlijk
aanzienlijk
bekortend
in
vervalt
oorlog, die
die Aeneas
Aeneas in
vervalt de
de beschrijving
beschrijvingvan
vande
de taferelen
taferelen uit
uit de
de Trojaanse
Trojaanseoorlog,
de tempel van
van Juno
Juno aantreft
aantreft (Aen. I,
441-493) -,
tenslottehet
hetmoment
momentwaarwaarI, 441-493)
, tenslotte
op Aeneas zijn verhaal begint, in de
de eerste
eerste regels
regels vvan
boek.
an het tweede boek.
deooroorVan
Delft's weergave
weergave van
van het
het tweede
tweede boek
boek wijkt
wijkt minder
minder ver
ver van
van de
Van Delft's
spronkelijke
van het
het eerste,
eerste, maar
maar blijft
blijft toch
toch niet
niet zonder
zonder
spronkelijketekst
tekstafaf dan
dan die
die van
de mond
mond van
van
"verrassingen".
„verrassingen".Om
Omtetebeginnen
beginnenlegt
legtde
de auteur
auteur 26
26 regcl.s
regels in
in de
bij Vergilius
Vergilius niet voorkomen.
voorkomen. Zij
Zij handelen
handelen over
over de
de schaking
schaking van
van
Aeneas,
Aeneas, die bij
"oorsaeck" van
van de
de Trojaanse
Trojaanse oorlog,
oorlog, en
enworden
worden in margine
margine toegeHelena als „oorsaeck"
licht door de volgende
volgende Nota:
reden waerom
waerom de Griecken
Griecken de
de orlogh
het belegh
belegh begonst
begonst hebbe
hebbe
Dese reden
,orlogh en het
[sic] heeft Vergilius
beschreven, tot meerder
meerder verclaernis
ver:claernis soo
soo hebbe
hebbe
Vergilius niet beschreven,
(blz. 13)
13)
ick die hier in ghevoeght. (blz.
Verder vertelt
vrij nauwkeurig
nauwkeurig na wat Aeneas over
over de
de laatste
laatste nacht
nacht
Verder
vertelt Van
Van Delft vrij
van Troje
Troje meedeelt.
meedeelt. Ontsporingen
Ontsporingen blijven
Als de
de„caecae
"caecae
van
blijven echter
echter niet
niet uit.
uit. Als
fores" (de verborgen
verborgen deuren)
deuren) aan de orde
orde komen,
komen, waarvan
waarvan Andromache
.Andromache gegefores"
bruik placht
onofficieel met
met haar
haar „puerum
"puerum Astyanacta"
Astyanacta" de
de oude
oude
bruik
placht te
te maken
maken om onofficieel
Priamus te bezoeken
bezoeken (Aen. II,
Il, 453-457), dan
dan wordt
wordt dit bij
bij hem
hem „een
"een onbekenonbekende baen"
baen" waarvan
waarvan Andromache
Andromache met
methaar
haar dochter
margine
dochter gebruik maakte; in margine
wordt bij
ghenaemt"
(blz.(blz.
26).26).
- In
In de
de
wordt
bij "dochter"
„dochter"aangetekend:
aangetekend:"Astianacta
„Astianacta
ghenaemt"
episode van de
Il, 506-558)
506-558) blijven
blijven de
de
de moord
moord op
op Priamus
Priamus door
doorPyrrhus
Pyrrhus (Aen. II,
met haar
haar een
een toevlucht
toevlucht
honderd dochters
schoondochters van
Hecuba, die met
honderd
dochters en schoondochters
van Hecuba,
gezocht hebben
hebben bij
bij het altaar
altaar op
op de
debinnenhof,
binnenhof, geheel
geheelonvermeld.
onvermeld. Van
Van Delft
Delft
laat alleen Hecuba "met haren ouden helt" aanwezig zijn, blijkbaar met "hunlatenHcub„mharodenlt"wzigj,bkarmet„hun
alsPyrrhus
Pyrrhusbinnenstormt,
binnenstol1ffit, dan:
dan: „Hun
"Hun soontjen
soontjen daer
daer
soontjen" (Polites).
(Polites). Want
Want als
soontjen"
die siet
siet den
den Grieck
Grieck daer
daer staen"
staen" en
en hij
hij vermoordt
vermoordt het
het kind
kind (blz.
(blz. 28).
28). by hun die
Creüsa's schim aan Aeneas verschijnt
verschijnt en hem zijn toekomst in Italië
Italië voorvoorAls Creusa's
houdt
Il, 781-782),
781-782), dan
dan vat
vat Van
Van
houdt waar
waar de
de „Lydius
"Lydius Thybris"
Thybris" stroomt
stroomt (Aen. II,
Delft Lydius
Lydius als eigennaam
eigennaam op
op en
enannoteert:
annoteert: "Lyd.
rivier van
van Italien".
ltaiien".
„Lyd. een rivier
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Voegt men daarbij nog de „losse" onhandige stijl van de verzen, 73 dan kan
men zich gemakkelijk voorstellen dat er weinig te waarderen overblijft! De lezer vraagt zich telkens met ongelovige verbazing af, hoe de auteur tot een zo
machteloze berijming v an zoveel onzin heeft kunnen komen en die als serieuse
vertaling heeft durven uitgeven. In het eerste boek wijkt hij zelfs zozeer van
Vergilius af, dat onwillekeurig de vraag opkomt of hij een andere bron volgt
dan de Aeneis.
Ik ben zo uitvoerig iop het wanproduct van Van Delft ingegaan, omdat deze
er Vondel bij betrokken heeft. Na het slot van zijn Tweeden Boeck Aeneidos
laat hij op blz. 38 een brief volgen, gericht „Ad Jntegerrimum ac spectiatissimnm [sic] Virum Ivdocvm vande Vondel Amstelrodamensem Poëtam huius
Aevi insignem" (Aan den zeer Eerwaarden en Voortreffelijken Heer Joost
vande Vondel van Amsterdam, vermaard dichter van onze tijd). Deze brief is
te merkwaardig om hier niet in zijn geheel te worden weergegeven. In Nederlandse vertaling luidt hij aldus:
Toen ik, na jaren uit het buitenland in mijn vaderland (vaderstad) terughet kostbaarste van
gekeerd, meer dan overvloedig over tijd beschikte
heb ik daarvan gebruik gemaakt om dit werkje van
alle goederen
Vergiliaanse herkomst, dat ik om dezelfde reden [= het beschikbaar
hebben van tijd] eerder opgezet en vrijwel ten einde gebracht had, nu
definitief te voltooien. Onmiddellijk nadat het gedrukt was, heb ik door
de toevallige ontmoeting met een vriend uit Amsterdam vernomen dat
het Latijnse dichtwerk van Vergilius door U op hoogst talentvolle en
prijzenswaardige wijze in Nederlands proza is overgebracht. Zoals het
verheugde over dit werk te horen,
die daarvan onkundig was
mij
zo zal het mij een genoegen zijn het ook te zien (te lezen). Intussen heb
ik de mededeling als juist aanvaardend de enkele onderstaande
dichtregeltjes tot Uw wel verdiende lof hier willen toevoegen, ze [ter ver-

breiding] toevertrouwend aan de Faam.
Ik weiger U, Vondel, de eer van Vergilius niet,
Die Pallas en de versmade Juno aan Venus ontzeggen;
Deze eer, die aan mij een later-komende Muze door verzen in de moedertaal schonk,
Die heeft het volledige Nederlandse proza U eerder gegeven. 74
? 3 Ter illustratie geef ik hier Van Delft's weergave van de verdwijning van Creiisa's schim
(Aen. II, 790-794). Men vergelijke daarmee Vondel's prozavertaling van dezelfde
passage in het citaat hierboven, blz. 410.
Als sy dit had gheseyt, ick meynde veel te spreken
Met tranen inde oogh', maer s'is van my gheweken,
Als ick nu te vergheefs greep dry-mael na haer handt,
En dry-mael haer omhelsch', Ick niet met allen vandt,
De schaduwe vlieght wegh ghelijck de lichte winden
Daer was van haer persoon gheen schaduw' meer te vinden.
74 In het Latijn luidt de brief als volgt:
Probatissime vir.
Cvm ab externis post annos in Patriam reduci tempus (quo praetiosius nihil) mihi
superabundaret, qua antè ratione opusculum hoc Vergilianum inceptum circa finem
perduxeram; eádem ei finem nunc imposui, post cuius immediatè impressionem
quodam fortuitó Amstelrodamensi amico obviante mihi Poëticam Vergilij Latinitatem
ingeniosissimo, ac laudatissimo Vestro studio Belgicae prosae redditam intellexi:
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[Zoals van
van een auteur
[Zoals
auteur als
als Gerard
Gerard van
van Delft
Delftteteverwachten
verwachtenvalt,
valt,kenmerken
kenmerken
zijn disticha
zich niet
Ik heb
heb getracht
zijn
disticha zich
niet door
door overmatige
overmatige duidelijkheid.
duidelijkheid. Ik
getracht ze zo
zo
letterlijkmogelijk
mogelijktete vertalen,
vertalen, en
en zou
zou ze
letterlijk
ze als
alsvolgt
volgtwillen
willenparafraseren:
parafraseren: „Ik
"Ik
misgun
Vondel, de eer
eer van
van de
deprioriteit
prioriteit in
in het
hetvertalen
vertalen van
vanVergilius
Vergilius niet
niet
misgun U,
U, Vondel,
-— anders
anders dan
dan Pallas
Pallas en
en de
deversmade
versmade Juno
Juno zich
zichtegenover
tegenoverVenus
Venusgedroegen
gedroegen
[nI.
haar de gouden
gouden appel
"voor de
de schoonste"
schoonste" toekende].
toekende].
appel van
van Eris „voor
[nl. toen
toen Paris haar
De eer,
eer, die de
de Muze
Muze mij
mij later
later door
doormijn
mijnvers-vertaling
vers-vertaling in
in de
de moedertaal
moedertaalgaf,
gaf,die
die
heeft
volledige overzetting
overzetting in
in Nederlands
Nederlands proza
proza UU reeds
reedseerder
eerdergeschongeschonheeft de volledige
ken"
ken".]
.]

Als ik de
de disticha
disticha juist
juist geïnterpreteerd
geïnterpreteerd heb,
op neer
neer dat
datVan
Van
heb, komen zij er dus op
Delft
'goedmaakt wat
wathij
hij ininzijn
zijnVoor-reden
Voor-redenuit
uitonwetendheid
onwetendheidaan
aanVondel
Vondelhad
had
Delftgoedmaakt
tekort
daar gepresenteerd als de eerste
eerste vertaler
vertaler van de
de
tekort gedaan.
gedaan. Hij
Hij had zichzelf daar
Aeneis na Van Ghistele. Nu
Nu weet
weethij
hij echter
echter-dat
dat Vondel hem vóór
vóór isis geweest
geweesten
en
erkent hij diens prioriteit.
prioriteit.
Er
enkel bewijs,
bewijs, dat
dat Vondel
Vondel het
het boekje
boekje vvan
Van Delft
Delft onder
onder ogen
ogen
Er is geen enkel
an Van
gehad
is dit
dit waarschijnlijk
waarschijnlijk genoeg
er ernstig
ernstig rekening
rekening mee te
te
gehad heeft.
heeft. Toch is
genoeg om er
Er was
was geregeld
geregeld verkeer
verkeer tussen
tussen Amsterdam
Amsteroam en
en Antwerpen.
Antwerpen. Zoals
Zoals
houden.
houden. Er
Van
Delft toevallig
toevallig over
over Vondel's
Vondel'sproza-vertaling
proza-vertailing hoorde,
hooroe, zo
zokan
kanomgekeerd
omgekeerd
Van Delft
Vondel
kennis op de
de hoogte
hoogte zijn
zijn gebracht
gebracht van
van Van
Van Delft's
Delft'suitgave.
uitgave.
Vondel door
door een kennis
De daarin
daarin opgenomen,
opgenomen, aan
aan hem
hem gerichte
gerichte brief
brief maakt
maakt die
die kans
kans zelfs
zelfsgroter
groter
zij anders
anders geweest
geweest zou zijn.
zijn. De
Deveronderstelde
veronderstelde tussenpersoon
tussenpersoon zal er
er des
des
dan
dan zij
te eerder
eerder toe gekomen
gekomen zijn,
zijn, van
van het boekje
boekje gewag te
te maken
maken of
ofer
ereen
eenexemexemplaar van
van mee te
plaar
te brengen.
brengen. Als
Als dit
ditinderdaad
inderdaad gebeurd
gebeurd mocht
mocht zijn - wellicht
eerst
loop van
van 1653
1653 of
of 1654
1654 —,
- ,kost
kosthet
hetweinig
weinigmoeite
moeite zich
zichvoor
voor tete
eerst in
in de
de loop
stellen hoe Vondel
Vondel gereageerd
gereageerd moet
moet hebben.
hebben.
In de eerste
eerste plaats zal hij
hij zichonnoemelijk
zich onnoemelijkaan
aanhet
hetboekje
boekjegeërgerd
geërgerdhebben:
hebben:
dit
geen vertalen,
vertalen, zelfs
zelfs geen
geennavertellen
navertellen meer,
meer, maar
maar een
eenonzinnige
onzinnigeververdit was geen
haspeling
VergiLius' meesterwerk,
meesterwerk, een
toppunt van
van onkunde
onkunde en
en onbeonbehaspeling van
van Vergilius'
een toppunt
tweede plaats
plaats zal hij
hij zich
zich weinig
weinig gevleid
,gevleid hebben
hebben gevoeld
gevoeld door
door het
het
grip.
grip. In de tweede
feit dat Gerard
Gerard van
hun beider
beider vertalingen
vertalingen op één lijn
lijn stelde,
stelde, de
de ene
ene inin
van Delft hun
verzen,
ver2len, de andere
andere in
in proza
proza - met de voor
voor die
die tijd
tijd vanzelfsprekende
vanzelfsprekende implicatie
implicatie
eerste een
een prae
prae verleende.
mooht - zo suggesuggedat de
.de dichtvorm
dichtvorm aan de eerste
verleende. Vondel mocht
reerde de Antwerpenaar
tijd vóór
vóór geweest
geweest zijn,
zijn, daartegenover
Antwerpenaar - hem dan
dan ,in
in tijd
stond dat hij „maar"
"maar" in proza had vertaald.
Als Vondel
impuls behoefde
behoefde om
om tot
totdichterlijke
dichterlijke bewerking
bewerking van
van zijn
zijn
Vondel een impuls
proza-vertaling over
boekje van
van Van Delft
Delft voor
voor hem
hem
proza-vertaling
overtete gaan,
gaan, dan
dan moet
moet het
het boekje
precies
hij nodig
nodig had.
had. W
Want
dat boekje,
boekje, met
met inbegrip
inbegrip vvan
precies geweest zijn wat hij
ant op dat
an
de toegevoegde brief, was maar één antwoord mogelijk: het daadwerkelijkdetogvbrif,wasméntordgelijk:hawr
minderwaaroig was, en
en dat
dat
bewijs dat
bewijs
-dat de
de "vertaling"
„vertaling" van
van Gerard
Gerard van
van Delft minderwaardig
Von:del kon
kon meten.
meten. Om
Omdit
ditbewijs
bewijsteteleveren
leveren
deze zich als
als dichter
dichter niet
niet met
met Vondel
deze
was er geen betere
betere weg
weg ddan
het publiceren
pubLiceren van een
een eigen
eigen vertaling-in-dichtvorm
vertaling-in~dichtvorm
an het
van Aeneis
Aeneis Ii.
II. Daaruit
Daaruit zou blijken,
blijken, hoe zo'n
!lio'n vertaling
vertaling zijn moest en
en zijn
zijn kon,
kon,
en hoe ver Van Delft
Delft daarbeneden bleef.
vt ignaro
ignaro mihi
mihi audivisse
audivisse gratum
gratum erat,
erat, erit
erit && vidisse iucundum:
quod, vt
iucundum : interim
interim Dictis,
Dictis,
vt fide dignis, fidem adhibens
adhibens paucos
paucosininmeritissimam
meritissimam vestram Laudem hos versiculos
Commendans hic
hîc superaddere
superaddere volui.
volui.
famae Commendans
Non tibi Vergilii, Vondel,
Vondel, dedignor honorem
honorem
Pallas, spretáque
spretáque Juno
Juno negant
negant
Quem Veneri Pallas,
posterior materno
materno Carmine
Carmine Musa
Musa
Quem mihi posterior
prius Belgica
Belgica Prosa dedit.
Hunc tibi tota pries

419

Zo zou de
de Ondergang van
van Troje
Troje Vondel's
Vondel's antwoord
antwooEd geweest
geweest kunnen
kunnen zijn
zijn
Zo
op het boekje
boekje van Gerard
Gerard van
Het zou
zou verklaren,
verklaren, waarom in 1655
1655 juist
juist
van Delft. Het
het tweede boek van
van de
de Aeneis door de dichter
dichter werd
werd gepubliceerd.
gepubliceerd. Maar
Maar nognogmaals:
wij niet.
niet.
maals: zekerheid hebben wij
Trouwens, ook als onze
onze veronderstelling
veronderstelling juist zou zijn,
zijn, is
is daarmee
daarmee nog
nog niet
niet
Trouwens,
alles
opgelost. Wanneer
Wanneer het
alléén om het
het boekje
boekje vvan
Gerard van Delft was
was
alles opgelost.
het alléén
an Gerard
van Troje
Troje geen vollèdige
vollèdige Vergilius-in-verzen
Vergilius-in-verzen
gegaan, zou
de Ondergang
gegaan,
zou op de
Ondergang van
hebben behoeven
volgen. Zoals
Zoals ik
ik aan
aan het
hetbegin
beginvan
vandeze
dezeparagraaf
paragraafheb
heb
hebben
behoeven te
te volgen.
opgemerkt,
van vragen
vragen over,
over, die
die beter
beter benaderd
benaderd kunnen
kunnen worden
worden
opgemerkt, blijven
blijven er tal van
vanuit
complete uitgave
uitgave dan
dan vanuit
vanuit de
de fragmentarische
fragmentarische publikatie
publikatie die de
de
vanuit de complete
Ondergang
vanTroje
Troje uiteindelijk gebleken
gebleken isis te
tezijn.
zijn.
Ondergang van
Tot slot
slot nog
nog slechts
slechts één
éénopmerking.
opmerking. Als Vondel zijn
zijn Ondergang
Ondergang inderdaad
bedoeld heeft
als antwoord
antwoord op
op de
de publikatie
publikatie van
van Gerard
Gerard van
van Delft,
Delft, dan
dan
bedoeld
heeft als
schijnt
daarmee in
ieder geval bereikt
bereikt te
te hebben
hebben dat
dat deze
dezeafgezien
afgezienheeft
heeft
schijnt hij
hij daarmee
in ieder
verdere A
Aeneis-vertalingen.
hier mag
mag de
derestrictie
restrictie schijnt
schijnt vooral
van verdere
eneis-vertalingen. Maar ook hier
andere omstandigheden
omstandigheden zijn geweest, die
die de
de
ontbreken. Er kunnen zoveel andere
niet ontbreken.
Antwerpse
auteur weerhouden
weerhouden hebben vvan
voortwerken aan
aan zijn
zijn„vertaling":
"vertaling":
Antwerpse auteur
an voortwerken
gebrek
Wij weten zelfs niet
niet of
of hij
hij ooit
ooitVondel's
Vondel's OnderOndergebrek aan
aan tijd,
tijd, ziekte,
ziekte, dood.
dood. Wij
van Troje
Troje in handen
handen gekregen
gekregen heeft.
enige wat
wat wij
wij kunnen
kunnen zeggen,
zeggen,
gang van
heeft. Het enige
niet uitgesloten
uitgesloten mag
mag worden
worden geacht.
geacht.
is dat dit stellig niet
§ 7.

VOORWERK VAN
"ONDERGANG VAN TROJE"
TROJE"
HET VOORWERK
VAN DE
DE „ONDERGANG

Het voorwerk
voorwerk van de
de Ondergang van
van Troje
Troje omvat
drie gedeelten:
gedeelten: een
een OpOpomvat drie
dracht
jonge Peter
Peter Hooft
Hooft de
de Graeff,
Graeff, een
eenuitvoerig
uitvoerig gedicht
gedicht
dracht in
in proza
proza aan
aan de jonge
van 148
148 alexandrijnen
alexandrijnen „Aen
"Aen den
den zelven
zelven Heer",
Heer", en
eneen
eenvertaling-in-verzen
vertaling-in-verzen van
van
Horatius' Ode
Ode I, 15:
"Nereus voorspellinge
voorspellinge Op
Op den
den ondergang
ondergang van
vanTroje".
Troje".
Horatius'
15: „Nereus
volgorde komt
komt overeen
overeen met
met die
die van
van de
debetekenis
betekenis van
van de
dedrie
driestukken.
stukken.
Deze volgorde
Om de nadruk
nadruk te doen
doen vallen
vallenop
ophet
hetbelangrijkste,
belangrijkste,bespreek
bespreek ik
ik ze
ze echter
echter in
in
rangorde, met de Opdracht
Opdracht als
als climax.
climax.
omgekeerde rangorde,
voorspellinge755 is
is niet
niet meer
meer dan
dan een
een toegift,
toegift, die
die uit
uit moet
moet doen
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opleggen zich grondig voor te bereiden op de bestuurderstaak die hem wacht.
Daartoe dient hij zich te richten naar het voorbeeld van zijn geslacht, maar ook
kennis te nemen van wat de geschiedenis hem leren kan, met name die van de
Oudheid. Vorsten en helden hadden steeds veel te danken aan leermeesters en
poëten. De opsomming van voorbeelden loopt uit op de vermelding van Vergilius als „Raetsheer van August" (vs.124). En daarmee is Vondel d an toegekomen aan de vertaling van Aeneis II, die hij Peter de Graeff aanbiedt. Zijn
werk is niet meer dan een zwakke echo („weêrgalm", vs.147) van het origineel,
maar Vergilius valt nu eenmaal niet te evenaren. En de glorie van diens naam
weegt ruimschoots op tegen de „ruwe stijl" (vs.148) van de vertaling. 78
In
dat laatste klinkt de gebruikelijke bescheidenheids-topos door, maar deze
heeft hier m.i. toch meer dan enkel formele betekenis. Als wij ons herinneren,
met hoeveel klem Vondel in de Opdracht van zijn proza-vertaling aan Huygens
op de bezwaren van een transpositie in verzen gewezen had, 79 mogen wij
aannemen dat hij zich „'t gebreck” van zijn poëtiserende bewerking wel degelijk bewust is geweest.
En dan tenslotte de eigenlijke Opdracht. 80 Wie mocht verwachten daarin
een antwoord te vinden op de vraag, waarom Vondel er nu toe overgaat te
doen wat hij in 1646 had afgewezen
nl. „het vertaelde te rijmen"
ziet
zich teleurgesteld. Met geen woord wordt op dit probleeem ingegaan. Veeleer
wekt Vondel de indruk zich van geen probleem bewust te zijn. Hij vermeldt
zijn lofrede op Vergilius „voor het rijmelooze verduitschen des zelven nooit
volprezen dichters" 81 (reg. 10-11), alsof het de gewoonste zaak van de wereld
is dat er na de vertaling in proza nu een „in Nederduitsch gedicht" volgt, zij
het dan dat die laatste hier beperkt blijft tot het tweede boek v an de Aeneis.
Wèl geeft hij een verklaring voor het feit, dat hij juist dit tweede boek in
verzen heeft overgebracht. De kunstrechters, zo betoogt hij, zijn het er onderling niet over eens wèlk boek „uit het twaleftal van Eneas boecken (schoonze
alle den titel van goddelijck voeren,) het beste" is (reg. 15-16); het tweede, het
vierde, het zesde en het twaalfde worden afwisselend als zodanig aangewezen.
Op grond van die onenigheid bij de deskundigen durft hij in alle bescheidenheid zijn eigen voorkeur hebben:
Wat my belangt, die mijn inzicht gaerne Apolloos uitspraecke onderworpe, dit tweede boeck heeft in mijne gedachten altijt uitgescheenen, boven
d'andere my menighmael verruckt, en noit mijnen lust genoegh konnen
verzadigen. (reg. 21-24)
Vondel kan zich indenken, dat Nero ertoe kwam „zijne eeuwe het ondergaende
Troje in het brandende Rome, den bloedigen Xanthus in den gloejenden Tyber
te laeten zien", al was dit
mede omdat de schuld ervan op de Christenen
werd gelegd
„een schendigh en verwaten lasterstuck" (reg. 33-37). Maar
er blijkt uit „hoe Virgilius afbeeldinge van der Trojaenen uiterste nederlaege,
' 8 Vs. 148: „Wiens naem 't gebreck vergoet van mijnen ruwen stijl". Verdenius annoteert
bij vergoet: „moge vergoeden". Ten onrechte, naar ik meen. Er staat hier geen coniunctief (vergoed '). Vondel spreekt geen wens uit, maar constateert een feit.
' 9 Zie boven, blz. 399-400.
8 ° WB VI, blz. 71-73.
8 Bedoeld wordt het Aen den Lezer uit de proza-uitgave van 1646, met een biografie van
Vergilius en een overzicht van de polemiek tussen Homeristen en Maronisten. Zie
boven, blz. 398.
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van outs, in d'oogen der Romainen en des Keizers, op de kunst der Poëzye
verslingert, gebloncken heeft" (reg. 38-40). Even verder stelt Vondel het voor,
alsof Augustus slechts geweigerd heeft aan Vergilius' laatste wens te voldoen,
door het manuscript v an de Aeneis te verbranden, uit bewondering voor het
tweede boek: „uit edelmoedigen lust en liefde tot dezen schoonen en kosteli j cken brant, het allerschoonste en kostelijckste, dat oit, met oogen van menschelijck begrijp, en ooren des verstants, gezien en gehoort wiert" (reg. 52-54).
Door de verwijzing naar Nero en Augustus heeft Vondel zijn persoonlijke
voorkeur als het ware gelegitimeerd. Wie zou het goed recht in twijfel kunnen
trekken van een opvatting, die door twee Keizers uit de Oudheid werd gedeeld? Op deze basis mag hij dan ook hopen dat zijn „nederduitsche vertaelinge van het wijt befaemde Trojaensche treurspel" (reg. 55-56) de jonge
Peter Hooft de Graeff genoegen zal doen, en draagt hij die aan hem op „als
een proefstuck van d'andere boecken" (reg. 58): ais proeve van wat ook de
andere boeken van de Aeneis de lezer aan schoonheid en wijsheid te bieden
hebben.
In verband met deze Opdracht verdient een drietal punten onze a andacht:
de mening van Sterck omtrent de lezerskring voor welke de dichter zijn boekje
bedoelde; de opmerking van Anton van Duinkerken over Vondel's voorliefde
voor stads- en wereldbranden; mijn veronderstelling van een mogelijk verb and
tussen de Ondergang van Troje en het uitgaafje van Gerard van Delft over
hetzelfde onderwerp.
1. Sterck is van mening, dat Vondel het tweede boek van zijn Aeneisin-dichtvorm „vooral voor de jongere patriciërs bestemde". 82 Hij herinnert
aan de belangstelling van de dichter voor de opvoeringen door leerlingen van
Franciscus van den Enden, en vermeldt daarbij de Opdracht aan Peter Hooft
de Graeff die een van deze jongere patriciërs was. Naar ik meen, is deze conclusie niet gerechtvaardigd. Het past niet bij Vondel, dat hij zijn werk in het
bijzonder zou bestemmen voor de jeunesse dorée van zijn tijd. Daarvoor
had hij een te hoge opvatting van het dichterschap en van de plicht die dit op
hem legde, vates te zijn voor allen die hij bereiken kon. Veel waarschijnlijker
lijkt mij, dat de opdracht van de Ondergang aan Peter de Graeff gezien moet
worden als een indirecte hulde aan diens vader, de machtige en kunstzinnige
burgemeester Cornelis de Graeff. Vijf jaar later zou Vondel hem zijn volledige
Vergilius-in-verzen toewijden. Wij mogen dat vooral niet over het hoofd zien.
Is het te ver gezocht, a an te nemen dat hij in 1655 zijn Ondergang van Troje
graag aan Cornelis de Graeff zou hebben opgedragen, maar het beneden diens
waardigheid achtte „afgescheept" te worden met de vertaling-in-dichtvorm
van één enkel boek uit de Aeneis, zelfs al was dit naar Vondel's mening het
allermooiste van de twaalf? Aan een man als Cornelis de Graeff kon men geen
fragment opdragen, slechts een geheel! Ten opzichte van diens 17-jarige zoon
gold 'dit bezwaar echter niet. Een fragmentarisch uitgaafje als de Ondergang,
niet belangrijk genoeg om de vader te worden aangeboden, was juist een alleszins passend geschenk voor de „opluickende jeught" van de zoon. Vondel moet
daarin een gelukkige oplossing hebben gezien. Hij bereikte ermee dat zijn
boekje toch een band kreeg met het geslacht De Graeff, terwijl hij mocht ver8 2 WB VI, blz. 11.
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onderstellen dat de vader de bedoeling van de Opdracht aan zijn zoon zou
doorzien en de Ondergang ook zelf wel eens ter hand zou nemen.
2. Anton van Duinkerken heeft in een even scherpzinnig als verrassend betoog de vraag gesteld of het tekenende feit dat Vondel „tot op hoge ouderdom
geboeid zal blijven door de gedachte aan brandend ondergaande steden en
aan werelden, die plotseling in vuur of storm verdwijnen" niet zou kunnen samenhangen met diens ervaring als negenjarige jongen, toen hij pas in de Warmoesstraat woonde en „op een nacht, halverwege de maand juni 1597, uit
zijn bed gehaald (werd), omdat van de Oudezijdsarmsteeg tot de Nieuwe Brug
het hele noordelijke deel van de Warmoesstraat in brand stond". 83 Wij moeten
deze vraag overigens niet al te zwaar nemen. Van Duinkerken stelt ze in het kader van een waarderende, maar kritisch-relativerende bespreking van S. Dresden's „vlugschrift" Existentie-philosophie en Literatuurbeschouwing. De latere
Leidse hoogleraar stelde daarin „dat men de ware aard van het letterkundige
kunstwerk slechts kan blootleggen door toepassing van een existentialistische
bewustzijns-ontleding" (blz. 274). Van Duinkerken aanvaardt tot op zekere
hoogte deze zienswijze, maar wijst ze als „alleenzaligmakende methode" af
(blz. 275). Ter illustratie van zijn bezwaar tegen verabsolutering wijst hij op
„de oerangst van Vondel". Om die te verklaren mag men volgens hem niet
eenzijdig-existentialistisch te werk gaan, maar dient men wel degelijk 66k
rekening te houden met gegevens die de historische methode van literatuuronderzoek ons aan de hand doet.
Het zou dwaasheid zijn te willen volhouden, dat Vondel nooit apocalyptische of eschatologische dromen zou hebben gedroomd, als hij niet als
jongetje van negen jaar door zijn ouders uit zijn bed was gehaald omdat
de hele noordzijde van de Warmoesstraat vlak bij hun woonhuis in brand
stond. Van de andere kant moet de kenmerkende angst van Vondel voor
de ondergang van alle dingen, juist in een karakter, dat zozeer als het
zijne hing aan het leven, toch op een of andere wijze worden verklaard.
Doet de historie ons een feit aan de hand, dat wij tot zulk een verklaring
kunnen benutten, dan zondigen wij niet door van dit feit een voorzichtig
gebruik te maken. Veronderstellenderwij s mogen wij Vondel's visuele
droom van stadsbranden en wereldbranden met ons bekende feit uit 1597
in verband brengen. Niettemin moet iedere historicus de mogelijkheid erkennen, dat de negenjarige Vondel die nacht rustig in zijn bed is blijven
liggen of dat hij toevallig niet thuis was. (blz. 275-276)
Van Duinkerken poneert het geval-Vondel slechts als voorbeeld, ter illustratie van zijn betoog. De vraag is daarom voor hem belangrijker dan het antwoord. In verband met onze bespreking van de Ondergang van Troje heeft
het echter zin te trachten er een te geven.

In zijn artikel heeft Anton van Duinkerken de Ondergang buiten beschouwing gelaten en dus ook geen aandacht besteed aan de wijze waarop Vondel
zich in de Opdracht over de brand van Troje uitlaat: „dezen schoonen en kostelijcken brant, het allerschoonste en kostelijckste, dat oit, met oogen v an
88 Anton van Duinkerken, De dichter en zijn angst, oorspronkelijk verschenen in Elsevier's
Weekblad van 14 december 1946, later opgenomen in : Verzamelde geschriften, deel III
(Utrecht-Antwerpen 1962), blz. 273-277. Het citaat aldaar op blz. 273. Bij mijn
verdere citaten verwijs ik tussen haakjes steeds naar de bladzijde(n) in deze uitgave.
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menschelijck begrijp, en ooren des verstants, gezien en gehoort wiert". Het is
moeilijk, deze artistieke verrukking te koppelen a an een „oerangst van Vondel"
op grond van een traumatische belevenis in zijn jeugd. Wat de dichter in het
tweede boek van de Aeneis fascineert, is niet de verschrikking van het gebeuren-zelf, maar de schoonheid en trefzekerheid van de beschrijving. In de
zoals hij in de Opdracht van dit drama
Gysbreght van Aemstel heeft hij
geprobeerd „den schoonen br and van Troje
aan Hugo de Groot schrijft
t'Amsterdam [ ... ] te stichten, na het voorbeeld des goddelijcken Mantuaens", 84 d.w.z. Vergilius' magistrale uitbeelding van die brand imiterend
over te dragen van Troje naar Amsterdam . De vlammende ondergang van
Priamus' stad is voor hem een groots literair motief, een poëtisch hoogtepunt in
de wereldliteratuur nièt het symbool van de oerangst in zijn leven. Mijn
sluitwee citaten
en men zou meer dergelijke uitlatingen kunnen vinden
het
ten, naar ik meen, elke twijfel dienaangaande uit. Vondel staat trouwens
met zijn bewondering voor de
is hierboven al even ter sprake gekomen 85
brand van Troje in een l ange literaire traditie, die v an de Oudheid over de
Middeleeuwen tot zijn eigen tijd reikt; de berijming van Gerard van Delft en
het tekstboekje van Franciscus van den Enden bewijzen dat ook anderen zijn
voorkeur deelden. Ter verklaring v an het telkens weer terugkeren v an „de
ondergang van alle dingen" (blz. 276) in Vondel's werk hebben wij evenmin
een jeugd-trauma nodig. Nog afgezien van het feit dat dit thema samenhangt
met de peripeteia in de tragedies die hij schreef, mogen wij niet vergeten dat
de vergankelijkheid van al het aardse tot de grote waarheden van het Christendom behoort. Vondel en zijn tijdgenoten waren er, ondanks hun Renaissancistische vreugde aan het leven, diep van overtuigd dat uiteindelijk Gods toorn
als vuur over deze wereld moest gaan, alvorens „een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde" (Openb. 21:1) mogelijk zouden worden. Zij onderschreven ten
volle het motto dat Jan van der Noot in 1568 voor zijn Theatre o f t Toon-neel
koos: „Tis al verganckelyck sonder [ = behalve] de liefde Gods". Ik meen
dan ook, dat Van Duinkerken ten onrechte spreekt over „de kenmerkende
angst van Vondel voor de ondergang van alle dingen". Angst is niet het juiste
woord, waar het gaat om de eschatologische geloofsovertuiging van de Christen.
Samenvattend: Het lijkt mij meer d an waarschijnlijk dat Vondel als negenjarig jongetje de grote brand in de Warmoesstraat gezien heeft. Maar ik geloof niet dat dit bij hem geleid heeft tot een traumatische „oerangst" die in
zijn werk telkens weer zou bovenkomen. De ondergangsbeschrijvingen in dat
werk zijn niet negatief, maar positief gefundeerd: op bewondering en op geloof.
3. In zijn Opdracht aan Peter de Graeff verklaart Vondel het ontstaan van
de Ondergang van Troje uit zijn diepe bewondering voor het tweede boek van
de Aeneis en geeft hij daaraan uiting in haast extatische bewoordingen. Maar
daarmee heeft hij niet tevens verklaard, waarom die bewondering hem tot een
dichterlijke bewerking van zijn vroegere proza-vertaling heeft gebracht, en
waaroin juist toen. Zijn voorliefde voor Aeneis u berustte niet op een nieuwe
ontdekking, maar dateerde van jaren her, zoals b.v. blijkt uit de Opdracht van
Gysbreght van Aemstel. Wat Vondel aan Peter de Graeff schrijft, sluit d an ook
84
85

WB III, blz. 521, reg. 46-47.
Zie boven, blz. 414.
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latere gedichten, is even raak als scherp getypeerd. Wij zullen er bij de karakteristiek van de Aeneis -in-verzen dan ook op hebben terug te komen.
In het kader van ons onderzoek kan het antwoord van Verwey ons echter
toch niet helemaal bevredigen. Dat antwoord laat zich samenvatten als: het lag
nu eenmaal in Vondel's dichter-natuur uiteindelijk geen genoegen te kunnen
nemen met een proza-vertaling. Dat is ongetwijfeld juist. Maar wij zouden
graag méér willen weten en begrijpen. Hoe komt het dan, dat Vondel in 1646
wèl genoegen had genomen met een proza-vertaling? Hoe groeide in hem het
besef dat hij het daarbij niet kon laten? Wanneer begon hij met de bewerking
in dichtvorm? Al de vragen, die wij aan het begin van § 6 terzijde moesten laten omdat zij enkel op grond van de Ondergang van Troje niet te beantwoorden vielen,88 dringen zich opnieuw aan ons op, maar met nieuwe klem.
Intussen beginnen de gegevens, aanwijzingen en veronderstellingen, die wij
in de loop van dit hoofdstuk bijeengebracht hebben, langzamerhand toch wel
iets van een patroon te vormen. De vraag, waarom Vondel in 1646, in strijd
met zijn dichternatuur, genoegen nam met een proza-vertaling, heeft in § 3
een tentatief antwoord gekregen dat schijnt te passen bij wat wij hem in de
jaren vijftig zien doen. Al blijven er heel wat legkaart-stukjes ontbreken, toch
meen ik dat er genoeg zijn om ons dat patroon te doen onderkennen. In grote
lijnen meen ik het, reconstruerend en recapitulerend het is onmogelijk
hier elke herhaling te vermijden , als volgt te mogen naschetsen.
De mislukking van zijn Constantinade had Vondel in episch opzicht zijn
zelfvertrouwen doen verliezen en hem in een ambivalente positie tegenover
Vergilius gebracht. Enerzijds bleef hij in deze vóór alles de dichter van de
Aeneis zien, anderzijds wilde hij ook diens andere werk in zijn bewondering
betrekken om niet nogmaals alles op één kaart te zetten. Hij begon dus aan
een hernieuwde bestudering, d.w.z. vertaling, van diens volledige werk, met de
min of meer bewuste bedoeling er zichzelf en anderen van te overtuigen dat
een dichter óók groot kan zijn in andere genres dan het epos. Tussen ander
werk door voltooide hij de eerste twee fasen van deze opzet: nauwkeurig lezen
van het Latijn en nauwkeurig weergeven van dat Latijn in Nederlands proza.
Als afsluitend en bekronend stadium had daarop de bewerking van dat proza
in dichtvorm moeten volgen, zoals in overeenstemming was met de aard van
zijn dichterschap dat naar de uitdrukking van Verwey niet kon rusten
voordat hij in verzen begrepen had. De moed voor dat laatste stadium kon
hij in 1646 echter niet opbrengen. Op grond van de vijfvoetige jamben in
zijn Altaer-geheimenissen van 1645 lijkt het niet ongerechtvaardigd te veronderstellen, dat in deze jaren de epische alexandrijn voor hem nog te veel het
symbool van zijn falen met de Constantinade was dan dat hij ertoe kon komen deze opnieuw als instrument voor belangrijk dichtwerk te hanteren. Desondanks stond hij erop, de publikatie van zijn Vergilius-studie niet af of uit
te stellen. Hij wilde er immers mee bewijzen in zijn liefde en bewondering
voor Vergilius dezelfde te zijn gebleven, ook al was hij aan de treurspelen
„vervallen". Wellicht mede dank zij gesprekken met Joost Baeck kwam hij tot
de overtuiging, dat uitgave van zijn proza-vertaling niet alleen zin had, maar
zelfs in een behoefte kon voorzien: het lezerspubliek stelde prijs op vertalingen die de oorspronkelijke tekst zo letterlijk mogelijk weergaven. Wij behoeven aan de oprechtheid van zijn desbetreffend betoog niet te twijfelen, om er
" Zie boven, blz. 413.
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toch een rechtvaardiging-achteraf in te vermoeden. Gezien zijn vorige vertalingen-in-dichtvorm en zijn behoefte om „in verzen te begrijpen" mogen wij
aannemen dat een proza-vertaling niet zijn oorspronkelijke opzet was geweest.
Na 1646 kwam Vondel geleidelijk over zijn epische trauma heen. Hij herwon zijn vroegere zelfvertrouwen ten aanzien van de epische alexandrijn en
van het epos. De voldoening, die het welslagen van de Lucifer hem moet hebben verschaft, zal daar zeker toe hebben bijgedragen. Wie een zo moeilijk en
hachelijk onderwerp als de val der opstandige Engelsen zo indrukwekkend
gestalte wist te geven, behoefde niet te twijfelen aan het creatieve vermogen
van zijn dichterschap, in welk genre dan ook.
De terugkeer van Vondel's zelfvertrouwen zal echter gepaard zijn gegaan
met een groeiend gevoel van onbehagen ten aanzien van zijn Vergilius-vertaling. Naar zijn eigen normen was deze immers nog niet af. Wat hij in 1646
uitgegeven had, mocht dan zinvol zijn en zelfs in een behoefte voorzien, uiteindelijk was het toch niet meer dan een tussenfase op de weg naar werkelijke
voltooiing. Het besef daarvan moet Vondel verontrust hebben: hij had ten
opzichte van zijn meest bewonderde dichter nog altijd een ereschuld af te lossen. Wij weten niet, wanneer dit besef geleid heeft tot het nemen van een
besluit en tot een begin van uitvoering. In 1654, toen hij een adempauze kreeg
na de voltooiing van Lucifer en van Salmoneus (bestemd om na het opvoeringsverbod voor de Lucifer de kostbare toneel-apparatuur die daarvoor was aangeschaft toch nog rendabel te maken)? Misschien reeds eerder, onder het werk
aan deze beide drama's door? Het heeft geen enkele zin daarover te gaan
speculeren zonder feitelijk gegeven als uitgangspunt. Een hypothese is alleen
gerechtvaardigd, wanneer er een basis voor is.
Er is bijzonder weinig dat ons zulk een basis zou kunnen verschaffen. Het
enige, waarvan wij zeker zijn, is dat in 1655 de Ondergang van Troje verscheen. Verder hebben wij enige grond voor het vermoeden, dat dit boekje
Vondel's antwoord zou kunnen wezen op het Antwerpse uitgaafje van Gerard
van Delft, met diens brief aan Vondel als post scriptum. Om te kunnen komen
tot een hypothese, die niet helemáál in de lucht hangt, moeten wij van dit weinige uitgaan al dienen wij er ons tevens rekenschap van te geven daarmee
niet noodzakelijk een (het) juist(e) uitgangspunt gevonden te hebben. Wij hebben echter geen alternatief. Dat rechtvaardige de smalle basis van de hieronder volgende hypothese.
Het is redelijk aan te nemen, dat Vondel's verontrusting over zijn ereschuld
aan Vergilius niet zo heel spoedig in activiteit isovergegaan. De schuld was al
oud, en hij had zoveel andere plannen, waarvan er sommige in 1654 misschien al een begin van uitvoering hadden gevonden. Ik denk aan Koning
Davids Harpzangen die in 1657 verschenen; aan het voorbereidende werk
voor de Jeptha die zijn meesterstuk als tragedie-schrijver moest warden en

waarvoor hij daarom een uitvoerige studie van de meest gezaghebbende
poëtica's ondernam; aan de vertaling van Sophocles' Ota[nouq rupocvvoq. Dat
maakt het naar mijn mening waarschijnlijk, dat Vondel een stoot van
buitenaf nodig had om over het dode punt heen te komen. Die stoot zou
door Gerard van Delft gegeven kunnen zijn. Zoals ik hierboven 89 heb uiteengezet, acht ik de kans groot dat Vondel diens uitgaafje inderdaad onder ogen
heeft gekregen; de aan hem gerichte brief moet dat in de hand hebben ge8 9 Zie boven, blz. 419.
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Hoe dit alles intussen ook zij, het uiteindelijke resultaat staat vast. In 1660
had Vondel zijn ereschuld aan Vergilius afgelost. En daarmee was tevens een
definitief einde gekomen aan de frustrerende invloed die de mislukking van
de Constantinade op de ontwikkeling van een bepaalde kant van zijn dichterhet epische en episch-didactische
schap had uitgeoefend. Ook naar die kant
kon hij zich nu vol-uit ontplooien. Hij moet daarmee
in Vergiliaanse trant
onmiddellijk begonnen zijn. In 1662 verschijnen in vijf boeken zijn Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, niet in vijfvoetige jamben zoals de Altaergeheimenissen, maar in breed-vloeiende epische alexandrijnen. In 1663 volgen
de drie boeken van De Heerlyckheit der Kercke, eveneens in alexandrijnen en
met een nog duidelijker epische toon. Tussen deze beide leerdichten in ziet
Vondel's epos het licht: Joannes de Boetgezant.
In zekere zin kan de geschiedenis van Vondel's Vergilius-vertalingen gezien worden als de moeizame weg die de dichter te gaan had, om de diepe depressie vanwege de mislukking van de Constantinade te overwinnen en de
Joannes te kunnen realiseren.
„Tantae molis erat" (Aen. I, 33a): zo moeizaam verliep het.
§ 9.

DE OPDRACHT VAN DE VERGILIUS-IN-VERZEN: „PARNASLOOF"

Ook in het voorwerk van zijn Vergilius-in-verzen nam Vondel de uitvoerige
inleiding over de Latijnse dichter op, die in alle uitgaven van de proza-vertaling voorkomt onder de titel Aen den Lezer. Alleen gaf hij nu aan, waarover
deze inleiding h andelt, en ving hij het bezwaar op dat er eigenlijk twee verschillende onderwerpen in aan de orde kwamen: de biografie van Vergilius
en de controverse tussen Homeristen en Maronisten. Daartoe splitste hij de
bewuste inleiding in twee delen met elk een afzonderlijke titel; deze luiden
respectievelijk Het leven van Publius Virgilius Maro en Het pleit der Homeriaenen en Maroniaenen voor d'eere van Homerus en Virgilius.

Van veel meer belang is in ons verband echter de Opdracht, gericht aan de
Amsterdamse burgemeester Cornelis de Graeff. Zij is vervat in een uitvoerig
gedicht van 168 alexandrijnen, waaraan Vondel de ietwat kryptische titel
gaf.91 Naar ik meen, moeten wij dit verstaan als: lauwerkrans,
eerdicht. Het „loof", dat bij uitstek met de Parnassus verbonden is, bestaat
immers uit de bladeren van de laurier. 92 De inhoud van het gedicht bevestigt
deze interpretatie van de titel. Vondel blijkt de opdracht van zijn Vergiliusin-verzen in de eerste plaats te hebben gehanteerd als hulde-betoon.
Om dit goed te begrijpen, moeten wij ons de eerbiedige bewondering
realiseren, waarmee Vondel tegen de Amsterdamse regenten-geslachten opzag.
Tot de aanzienlijkste en machtigste daarvan behoorden de families De Graeff,
Boelens, Bicker en Witsen, alle nauw met elkaar verbonden door familieen huwelijksbanden. Naar Vondel's overtuiging waren zij het, die in de 15de en
16de eeuw de grondslag van Amsterdam's grootheid hadden gelegd en in de
17de de stad tot het machtigste handelscentrum van de wereld hadden gemaakt; zonder Amsterdam zouden de zelfstandigheid en de bloei van de Republiek niet mogelijk zijn geweest! Telkens weer komen wij in Vondel's werk
Parnasloof

9 WB VI, blz. 85-91.
92 Verdenius ziet in Parnasloof slechts een „dichterlik woord voor verzen" (WB VI,
85,

annot. bij de titel).
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dan ook met telgen uit deze geslachten in aanraking: hij draagt hun een nieuwe
publikatie op, schrijft een gelegenheidsgedicht voor hen, eert hen met epigrammen waarin hij bij voorkeur ook de roem van hun voorouders vermeldt. Het
meest typerend is in dit opzicht de reeks epigrammen, die hij in 1658 opdroeg
aan Andries de Graeff, een jongere broer van Cornelis. De uitvoerige titel
van die reeks geeft precies aan wat ermee bedoeld werd: „Afbeeldingen der
Stamheeren en zommige telgen van de Graven, Boelensen, Bickeren en Witsens,
toegewyt den edelen en gestrengen Heere Andries de Graeff, Ouden Raet en
Rekenmeester, nu Out Burgermeester en Zeeraet" . 93 Kenmerkend is ook het
gedicht Op de wapenkroon van Amsterdam, dat Vondel in 1655 voor Cornelis
de Graeff schreef en waarin hij diens voorvader Andries Boelens (1455-1519)
verheerlijkt, die in 1489 van Keizer Maximiliaan I voor de stad het recht verworven had de keizerskroon boven haar wapen te voeren. 94
Tegen deze achtergrond gezien, is het niet zo vreemd dat Vondel in de eerste
het wordt meer geïmpliceerd dan
20 verzen van Parnasloof min of meer
uitgesproken
een parallel trekt tussen Vergilius' opdracht van zijn werk
aan Keizer Augustus en de toewijding van de overzetting daarv an in „Nederduitsch gezangk" aan „Mecenas Graeff" (vs.16).
De opdracht aan De Graeff, zo vervolgt het gedicht, komt op een gunstig
moment. Cornelis is juist als burgemeester afgetreden en als zodanig door
zijn broeder Andries vervangen. Hij heeft dus tijd voor ontspanning. Hij kan
nu op zijn hofstede Soestdijk genieten van het buitenleven „Of onder 't lindeloof, in eenen stillen hoeck // En eenzaem, spreecken met een stom en landnut
boeck" (vs.35-36). Wil hij eens wat meer de nadruk leggen op het dulce dan op
het utile, dan biedt Vergilius hem alles wat hij wensen kan.
Dat laatste wordt nader toegelicht op een manier, die duidelijk bevestigt
wat in de loop van dit hoofdstuk reeds meermalen als vermoeden werd uitgesproken: namelijk dat Vergilius voor Vondel in de éérste plaats de dichter
van de Aeneis was en bleef. In vier regels wordt heel summier de inhoud van
de Bucolica en de Georgica vermeld (vs.61-64), maar voor het overige heeft
en vraagt Vondel alleen maar aandacht voor de Aeneis. Dat „hemelsch
werckstuck" (vs.69) is het, waarin Cornelis de Graeff telkens weer iets zal
vinden dat hem aanspreekt. Het „hangt, als een geweven /1 Onschatbaer koortapijt, van boven tot beneên, // Van nutte wijsheit en historien aen een"
(vs.70b-72). En dat alles is gericht op één enkel doel dat het gehele werk beheerst: „den staet [ = de positie] van Rome in top te heffen, // Als 's weerelts
hooftstadt" (vs.74b-75a).
Die verheerlijking van Rome moest Cornelis de Graeff wel aanspreken!
In al zijn bestuursfuncties had deze zich immers steeds ten doel gesteld „den
staet van Amsterdam in top te heffen, // Als 's weerelts hooftstadt". Er ligt
hier een parallel, die naar Vondel's voorstelling uitgangspunt kan worden voor verder „bespiegelen" (vs.84) en vergelijken. Rome en Amsterdam
hebben immers veel gemeen. Zoals het machtige Rome gegroeid is uit het
„arm begin" (vs.87) van koning Evander's schamele stad Pallanteum, zo Am93

WB VIII, blz. 673. De epigrammen zelf vindt men op blz. 674-687 d.a.v. — Zeeraet:

lid der Admiraliteit.
9 4 WB V, blz. 909-910. Boelens had zich de gunst van de Keizer verworven door hem uit
eigen vermogen een belangrijke som ter beschikking te stellen voor diens strijd tegen
de Hoeksen (annot. WB).
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sterdam uit „heer Gysbreghts visschersstadt, // Uit asch en puin hersticht"
(vs.88b-89a). Nu is Amsterdam de wereldmacht, die Rome indertijd was;
zijn schepen beheersen de zeeën en de handel tot in het verre Oosten „daer
men Batoos stadt [ = Batavia] in 't oosten ziet herbout // Door uwe Bataviers"
(vs.92-93a).
Hier vallen voor het eerst de namen Bato en Batavieren, die in het vervolg
van het gedicht zulk een belangrijke rol gaan spelen en schijnbaar de Aeneis
op de achtergrond dringen. Om deze overgang te kunnen volgen, moet men
met twee feiten rekening houden. In de eerste plaats, dat het vanuit zijn bespreking van de Aeneis is dat Vondel tot de Batavieren komt; de vermelding
van Bato loopt dan ook uit op het schetsen van een epos over deze mythische
held, dat voor de Nederlanders zou kunnen zijn wat de Aeneis voor de Romeinen was geweest: een nationaal heldendicht. In de tweede plaats, dat omstreeks 1660 de belangstelling van de Nederlanders voor de Batavieren een
hoogtepunt had bereikt; ik heb daar reeds eerder op gewezen naar aanleiding
van Vondel's Batavische gebroeders uit 1663, waarmee de dichter zijn aandeel
leverde in de algemene Batavieren-cultus van zijn tijd. 95 Bovendien was Cornelis de Graeff ten nauwste bij deze cultus betrokken. Ik meen niet beter te kunnen doen dan hier herhalen wat ik daarover ter anderer plaatse heb opgemerkt:
Deze was juist in die tijd bezig zich te beijveren voor het doen vervaardigen van „Bataafse" schilderingen, ter versiering van het in 1655 gereed
gekomen nieuwe Stadhuis. Centraal zou in die schilderingen de strijd van
Claudius Civilis tegen de Romeinen moeten staan, een strijd waarin de
Nederlanders van die dagen een parallel zagen van hun verzet tegen
Spanje.96
Het ligt dan ook voor de hand, dat Vondel in zijn vers de gedachten van Cornelis de Graeff zich in de richting van diens hobby laat ontwikkelen: de parallel tussen zijn „grootvaêrs tijt" en „d'oude tijt" van de opstand der Bataven
(vs.96). De bewuste grootvader was Diedrick Jansz. Graeff (1529-1589), die
de moeilijke beginjaren van de Tachtigjarige oorlog had meegemaakt, in
1568 met zijn gezin naar Emden was uitgeweken, maar na de Alteratie van
1578 naar Amsterdam terugkeerde om zijn stad als vroedschapslid en burgemeester te dienen. 97
Het is goed ons nogmaals te realiseren, hoe logisch in dit spel van associaties het een uit het ander voortkomt. De Aeneis werd geschreven ter verheerlijking van Rome's grootheid. Die grootheid herinnert aan de opkomst van
Amsterdam, uit een even „arm begin" tot een even dominerende heerschappij.
Een van de meest spectaculaire bewijzen voor die macht is de stichting van
Batavia: een naam die verwijst naar de helfhaftige Batavieren, die onder Claudius Civilis aan hun nageslacht het voorbeeld gegeven hadden van vastberaden
en succesvol verzet tegen een overmachtige onderdrukker. En dat voorbeeld
is bezig zichtbare gestalte te krijgen door het ijveren van Cornelis de Graeff
om „stadts Kapitool en boogen // Te kleeden met een ry zeeghaftige oorelogen,
9S W. A. P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel iii (Zwolle 1962), blz. 234-238.
96 W. A. P. Smit, Het Baeto-epos dat geschreven werd, in: Verslagen en Mededelingen van
de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1971, blz. 11-26; het citaat op
blz. 11.
97 Zie de annotatie bij Vondel's epigram op hem: WB VIII, blz. 675.
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gauw te denken aan een concreet plan van de dichter. Zijn hele „plan" is in de
eerste plaats middel tot doel: een ingenieuse omkleding en verpakking van de
hulde.
Toch ben ik ervan overtuigd, dat de 36 regels van de epos-passage óók nog
een andere achtergrond hebben. Zoals ik in een eerdere publikatie heb betoogd,
mogen wij niet uit het oog verliezen dat er al een epos over Baeto bestond
toen Vondel ze schreef: de Batavias of Batavische Aeneas van Lambert van
Bos, in 1648 te Amsterdam verschenen. 104 Het mag, dunkt mij, uitgesloten
worden geacht dat Vondel (met zijn voorkeur voor het epische) en Cornelis
de Graeff (met zijn belangstelling voor alles wat Bataafs was) dit werk niet
zouden hebben gekend. Maar d an kan het feit dat Vondel het in Parnasloof
niet vermeldt, slechts betekenen dat hij het opzettelijk doodzwijgt, omdat hij
het onwaardig oordeelt als Nederlandse aequivalent van de Aeneis te fungeren
en in één adem daarmee te worden genoemd. De Batavias komt in mijn volgende hoofdstuk aan de orde. 105 Wij zullen daar zien, dat het een zeer middelmatig dichtstuk is, zwak en onevenwichtig van compositie, op allerlei punten
in strijd met de eisen die door de tijdgenoten aan een Vergiliaans epos werden
gesteld. Het paste inderdaad niet in de context v an Vondel's epos-passage, en
de onbarmhartige kritiek van het doodzwijgen is in het bewuste verband niet
ongerechtvaardigd. Maar al nèèmt Vondel de Batavias niet, hij zinspeelt er
naar mijn mening in tweeërlei opzicht toch wel degelijk op, met een knipoog
naar Cornelis de Graeff die hem zeker begrijpen zou. Wanneer hij met nadruk
verklaart dat in „zijn" epos Baeto bezongen zou worden „naer den eisch van
't vrye lant, // Door twalef boecken heen", dan doelt hij op een tegenstelling
met de Batavias die slechts zes boeken telde: te weinig om een waardig evenbeeld van de Aeneis te kunnen zijn, en te weinig om „naer den eisch" aan de
machtige Republiek der Verenigde Nederlanden recht te doen wedervaren.
Nog veel duidelijker zet Vondel zich tegen Van Bos' epos af in de uitvoerige
opsomming van de inhoud der „boschnon"-profetie. Bij mij
zo verzekert hij
aan burgemeester De Graeff
zullen de Amsterdamse regenten-geslachten
de plaats innemen van , de vaders en de helden" die Anchises in Aeneis vI
voor zijn zoon de revue laat passeren, en zal Amsterdam centraal staan in de
voorgeschiedenis van de Republiek. Lambert van Bos daarentegen h ad voor
de betekenis van Amsterdam geen oog gehad en in zijn epos slechts zeventien
regels aan de toekomstige bloei van de stad gewijd. Ook bij hem krijgt Baeto
de toekomende heersers over zijn rijk te zien, maar hun stoet begint met
graaf Dirk I van Holland en eindigt met koning Filips II van Spanje. Het is
duidelijk, hoe Vondel daarop reageert. Niet de graven van Holland en zeker
niet Filips II zijn de voortzetters en voltooiers van Baeto's werk geweest. Niet
zij hebben Holland en door Holland de Republiek groot gemaakt, maar de
burgers onder leiding van de invloedrijke regenten-geslachten die uit hen zijn
voortgekomen en die nog steeds voortgaan het rijk van Baeto tot groter bloei
te brengen. In de wijze waarop Vondel hier tegenover de voorstelling van
Van Bos een oppositioneel uiterste stelt, zit ongetwijfeld een element van
„Parnasloof"-overdrijving. Maar ik twijfel er niet aan, of in wezen geeft hij
zijn werkelijke overtuiging weer. Het zou bijzonder interessant zijn geweest,
te zien hoe hij die in een epos over Baeto zou hebben verwerkt.
,

104 W. A. P. Smit, Het Baeto-epos dat geschreven werd,
" 5 Zie beneden, blz. 484-513.
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blz. 12.
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slag moest vormen voor een verbeterde herdruk. Omgekeerd bracht hij in dat
handexemplaar wel eens een verbetering aan, zonder in zijn dichterlijke bewerking het desbetreffende gedeelte wanneer dat reeds voltooid was met
die correctie in overeenstemming te brengen. Blijkbaar was hij in die gevallen
te veel met het éne bezig om tegelijkertijd ook aan het andere te denken.
Ter illustratie van de wijze, waarop Vondel zijn proza-vertaling in verzen
overbracht, laat ik hier dezelfde passages volgen die ik in § 5 uit de Aeneisin - proza heb geciteerd. De lezer kan ze dan desgewenst woord voor woord met
elkaar vergelijken. Weliswaar kan hij deze vergelijking ook baseren op de
WB-editie, die het voordeel biedt de beide teksten náást elkaar te plaatsen,
maar ik meende er niet op te mogen rekenen dat elke lezer WB VI onmiddellijk bij de hand zou hebben. Om enigszins tegemoet te komen aan het bezwaar,
dat bij mij de corresponderende proza- en poëzie-teksten nièt naast elkaar afgedrukt staan zodat er voor vergelijking telkens moet worden teruggebladerd,
heb ik in mijn citaten uit de dichterlijke bewerking gecursiveerd wat daarin
letterlijk aan de vertaling in proza is ontleend. Zodoende behoeft men niet
telkens § 5 op te slaan, om een indruk te krijgen van de nauwe samenhang en
de verschillen tussen Vondel's beide vertalingen.
Eerst dan de passage betreffende de verschijning van Creiisa's schim aan
Aeneas in de nacht van Troje's ondergang: Aen. II, 771-794; de proza-vertaling
daarvan vindt men op blz. 410 hierboven. De regel-telling is die van Verdenius
in WB VI.
Terwijl ick haer aldus, en zonder rust, loop zoeken
1110 Al razende, huis in, huis uit, in alle hoecken
En wijcken van de stadt, verscheen Kreiizes geest
En schim my, grooter danze in 't leven was geweest,
In een gestaltenis, my droever dan, in 't ende
En voor haer afscheit, ick haer met mijne oogen kende.
1115 Ick stont verbaest van schrick, en al mijn haeren staen
Te berge. en mijne keel vergeet geluit te slaen.
Toen sprackze tegens my, en streeck, in zulck een smarte,
Met dezen zoeten troost de zorgen van mijn harte:
Wat slaef tge, ó lieve man, u zelven af, om niet?
1120 Hier is niet zonder Godts beleit en wil geschiet.
Gy mooght Kreuze niet met u uit Troje brengen:
De groote hemelvooght wil geensins dit gehengen.
Gy moet noch lang de wilde en woeste zee alom
Beploegen, zwerven in onzeker ballingsdom.
1125 Gy zult belanden in 't Hesperische geweste,
Daer 's Tybers versche stroom den vetten acker meste,
En langsaem afdrijft, door het lant dat helden teelt:
Daer staet een lot van weelde en 't koningklijcke beelt,
Een schoone maeght, en 't rijck, haer bruitschat, u te winnen.
1130 Nu schrey niet mn Kreuze, en zetze eens uit uw zinnen:
Want ick uit Dardans stam, en Venus aengetrout,
Zal niet de gevels zien, van Myrmidons gebouwt,
En trotse Dolopen, noch Griecksche jo f f ren dienen;
Dewijl ick, hier om hoogh in top, by d'ongezienen
1135 Voortaen verblijf, en blijf voor eeuwigh met der woon,
Onthaelt by Cybele, de moeder van de Goan.
Nu leef gezont, en lang: volhardt in gunste en liefde
Van uw' en mijnen zoon: zoo sprackze, die my griefde
In 't scheiden, daer ick weende, en zuchte heel ontstelt,
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1140 En zy voor 't oogh verdwijnt, aen dunne lucht versmelt.
Wy pooghden drywerf haer t'omhelzen, al beneepen,
En drywerf naer heur' geest en schim vergeefs gegreepen,
Ontglipteze onzen arm, gelijck de wint ontglipt
Die licht is, en gelijck de vlugge slaep ontslipt.

(WB VI,477-479)

Wat ons het eerst opvalt, is het uitdijen van de passage. Vondel's dichterlijke
bewerking komt veel meer neer op toedoen dan op afdoen aan de oorspronkelijke tekst (wat in dit geval wil zeggen: de proza-vertaling). Een sprekend
voorbeeld vinden wij al dadelijk in vs.1111b-1114. Het daarmee corresponderende proza luidt kort en bondig: „verscheen my Kreiizes ongeluckige geest en
gedaente zelf, grooter van gestaltenisse, dan ickze gekent hadde". Vondel
geeft daarvoor een omschrijving, die op zichzelf wel juist is, maar minder duidelijk en minder effectief. De reden ligt naar alle waarschijnlijkheid in het
feit dat hij rijmen nodig had op de kernwoorden geest (vs.1111) en kende
(vs.1114). Maar twee nieuwe rijmwoorden betekenden twee versregels die
moesten worden gevuld zonder dat er een motief werd ingevoegd dat bij
Vergilius ontbreekt. Vondel is er vrij goed in geslaagd deze moeilijkheid te
overwinnen. Wie de bewuste regels leest zonder ze met het proza te vergelijken,
laat er zich door meenemen. Maar wie ze gaat analyseren, kan slechts tot de
conclusie komen dat met name de vss.1113 en 1114
om Vondels' eigen terniet veel meer dan „rijm-en-noodige stopwoorden"
minologie te gebruiken
bevatten. Al is het woord gestaltenis aan het proza ontleend, noch daar noch
bij Vergilius blijkt de gedachte terug te vinden dat Kreiize's schim Aeneas
in droever gedaante verschenen zou zijn dan hij haar bij haar leven gekend
had. De tijdsbepaling „in 't ende // En voor haer afscheit" is na „in 't leven"
(vs.1112) geheel overbodig; in 't ende dient alleen om een rijmwoord te leveren op kende in de volgende regel, voor haer afscheit als vulsel om die regel
tot een alexandrijn te maken. Iets dergelijks treffen wij aan in de vss.11171118, waar „in zulck een smarte" en „zoeten" eveneens vul-woorden zijn,
al kan men ze met enige goede wil wel als functioneel aanvaarden. In
vs.1124 zien wij Vondel ballingschap ter wille van het rijm vervormen tot
ballingsdom, in vs.1128-1129 om dezelfde reden „Koningklijcke dochter"
breedvoerig omschrijven als „'t koningklijcke beelt, // Een schoone maeght".
In vs.1134 wordt het neutrale „in dit gewest" van het proza (het Latijn
heeft: „his oris") door de uitwerking tot „hier om hoogh in top, by d'ongezienen" naar een Christelijke voorstelling van het hiernamaals omgebogen; waarschijnlijk is de behoefte aan een rijmwoord op -ienen daartoe aanleiding geweest. In de vss.1137-1144 tenslotte vinden wij ten opzichte van het proza
duidelijk dezelfde tendens terug, die wij in § 5 reeds bij het proza waarnamen
ten opzichte van de Latijnse tekst. 10 ° Men vergelijke vooral vs.1138b-1140 en
vs.1143-1144 met de corresponderende vertaling in proza op blz. 410 hierboven.
Van de tweede passage, die ik uit de proza-vertaling geciteerd heb
de
overwinning van Hercules op het monster Cacus (Aen. VIII, 233-267)
laàt
ik kortheidshalve slechts het eerste gedeelte in Vondel's dichterlijke bewerking
volgen; de rest brengt geen nieuwe aspecten aan het licht. De corresponderende proza-tekst vindt men op blz. 411 hierboven.
.° 9 Zie boven, blz. 410.
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Recht boven op den rug van 't hol, met rots by rots
340 En afgebroke klippe omheint, stont spits en trots
Een klip, die uitstack in de hooghte, een nest voor gieren,
Een broeinest voor de rave en roofgezinde dieren.
Alcides deze klip, die aen den slincken kant
Des heuvels naer den stroom zich buight, met zijne hant
345 Aengrijpende. verwricktze, en scheurtze van haer' wortel,
En stootze flux om laegh aen puin en gruis te mortel,
Dat al de lucht rondom gewaeghde van den slagh,
En d'oevers daverden, de stroom van groot ontzagh,
Verbaest te rugge sprongk. toen quamen dees speloncken
350 En Kakus moorthol, en zijn roofnest, diep gezoncken,
Heel helder aen den dagh. de kelders, vuil van moort,
En zwart van schaduwen en schimmen, lagen voort
Voor ieder open, en niet anders of 't gereeten
En gaepende aerdtrijck, diep van onder opgespleeten,
355 Den helschen jammerpoel ontdeckte, en 't naere rijck
Des Doots, gehaei by't licht der Goden, te gelijck
Nu openstoot, zoo dat men onderwaert van boven
In dien gevloeckten poel, voor 't licht, dat door de kloven
Beneden scheen, de schaer der zielen siddren zagh:

(WB VI, 837)

Het is alsof Vondel, naarmate de tekst moeilijker wordt, zich angstvalliger
aan de „letterlijke" weergave van zijn proza-vertaling tracht te houden.
Vs.343-345 zijn praktisch onveranderd gebleven. Alleen is „Herkules" metri
causa gewijzigd in „Alcides", en „zijde" rimae causa in „kant", terwijl „over
den stroom helde" vervangen werd door „naer den stroom zich buight", eveneens ter wille van het metrum. Toch ontbreken ook hier de omschrijvende
uitbreidingen en herhalingen niet. „Een recht broeinest voor heilooze vogels"
wordt in vs.341b-342 aangedikt tot: „een nest voor gieren, // Een broeinest
voor de rave en roofgezinde dieren" (waarbij „dieren", door het rijm bepaald,
nauwelijks in de context past). De neiging tot meerdere emphase, weelderiger
woordgebruik en meer bewogen stijl, die wij in de vorige passage opmerkten,
vinden wij hier met name terug in de vss.353b 359. „Den helschen poel" en
„het Rijck des doots" uit het proza warden hier: „Den helschen jammerpoel"
en „'t naere rijck // Des Doots". Men ziet de zielen in het dodenrijk niet
slechts „van boven", maar „onderwaert van boven" (vs.357). De zinsconstructie wordt door tussenvoegingen en bijstellingen verbrokkeld en maakt daardoor een gejaagde indruk die door de frequente enjambementen nog wordt
versterkt.
Het zou de moeite waard zijn, op deze wijze voort te gaan om te trachten tot
definitieve conclusies omtrent Vondel's berijmings-techniek te komen. In het
kader van deze studie kan daarvan echter geen sprake zijn en moet ik mij beperken tot de enkele opmerkingen die ik hierboven gemaakt heb.
Intussen blijkt dat weinige toch al voldoende om ten volle de karakteristiek
te bevestigen, die Albert Verwey geeft van de vormgeving in de Vergilius-inverzen. Wie zich zoals wij zo juist gedaan hebben op een aantal willekeurige plaatsen tot vergelijking van de berijming met het proza heeft gezet,
kan niet anders dan diepe bewondering voelen voor de trefzekerheid, waarmee
Verwey de essentie weet samen te vatten van wat zo'n vergelijking oplevert.
Hij doet dit in aansluiting op de opmerking dat er in een gedicht „eigenaardig-
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dan in hoofdzaak een kwestie van versvaardigheid en technische vindingrijkheid zijn, dat sluit bij de dichter een ambachtelijke vreugde in het verrichten
van degelijk vakwerk niet uit. Vondel heeft er kennelijk plezier in, zijn proza
zich onder zijn kundige handen te zien voegen naar de eisen van de dichtvorm,
oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die zich daarbij voordoen, en
niet te rusten vóór zijn alexandrijnen soepel genoeg lopen om hem te kunnen
voldoen. Berijmen is voor hem: zijn proza dwingen tot het aannemen van een
edeler vorm; de middelen, die hij daartoe hanteert, zijn: omzetting v an de
woordvolgorde, wijziging van de zinsconstructie, omschrijving, herhaling, toevoeging van bepalingen en bijstellingen. Meestal slaagt hij erin dit zo te doen,
dat zijn vulsels functioneel blijven. Slechts een enkele maal doet een toevoeging
als geforceerd of minder gelukkig aan. Vaker komt het voor, dat een indruk
van overbodigheid wordt gewekt, al moeten wij rekening houden met de mogelijkheid dat dan „herhaling als factor van geluid en beweging" (Verwey) in het
spel is. De meerdere emphase ten opzichte van het proza, die wij waarnamen,
wordt naar mijn mening bij dit alles niet bewust nagestreefd. Zij is een gevolg
van wat Meerwaldt de onbewust in Vondel werkzame Senecaans-excessieve
stijltendentie heeft genoemd, 111 waardoor hij onwillekeurig in de eerste plaats
naar accentuerende vulsels grijpt.
De A eneis-in-verzen mag beschouwd worden als een ambachtelijk meesterstuk, maar is zeer bepaald géén meesterwerk. De wijze, waarop Vondel in
dichtvorm vertaalt, sluit bij voorbaat uit dat hij daarmee de poëtische hoogten
bereikt, waartoe hij in zijn oorspronkelijk werk weet te komen: niet alleen in
b.v. de Lucifer en de Jeptha, maar ook in , de Geboortklock en de Verovering
van Grol. Dat geldt voor al zijn in-vers-gebrachte vertalingen. 112 Om het ten
opzichte van Vondel's tijd enigszins anachronistisch uit te drukken: zij verhouden zich tot zijn oorspronkelijke werk als kunstnijverheid tot kunst.
§ 11. CONCLUSIE

Vondel's twee vertalingen van de Aeneis vormen een belangrijk moment in
de ontwikkelingsgeschiedenis van het Renaissancistisch-klassicistische epos in
de Nederlanden. Als wij de vertaling van de Pharsalia door Hendrik Storm
buiten beschouwing laten wat gerechtvaardigd is, omdat dit werk van
Lucanus door de theoretici niet als een epos maar als een historie-dicht werd
beschouwd , kan men zeggen dat Vondel's proza-vertaling van 1646 de
eerste Renaissancistische publikatie van een epos ten onzent is geweest.
Weliswaar verschenen in hetzelfde jaar ook de eerste epen van Lambert van
Bos, die in mijn volgende hoofdstuk aan de orde zullen komen en die in onze
ogen op de vertaling van Vondel vóór hebben dat zij oorspronkelijk zijn. Maar
voor de tijdgenoten was dit ongetwijfeld eerder een na- dan een voordeel. Wat
zij wensten, was toegang te krijgen tot het meest bekende en beroemde heldendicht uit de Oudheid, waarop in de literatuur van hun tijd telkens weer gezinspeeld werd, waarvan zij in grote lijnen de inhoud kenden, maar dat in de
eigen taal niet volledig tot hun beschikking stond. Bovendien was Lambert
van Bos in 1646 een jongeman, wiens naam nog geen enkele klank had en
111 Zie boven, blz. 409.
112 De Harpzangen reken ik nièt tot deze soort vertalingen. Daar zijn andere factoren in
het spel, die tot een geheel ander resultaat leiden.
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wiens werk niet bij voorbaat vertrouwen wekte. Vondel daarentegen had in
1646 zijn sporen reeds ruimschoots verdiend. Men wist van zijn grote belangstelling voor het epos, men herinnerde zich dat hij reeds eerder werk uit de
Oudheid met succes had vertaald, en verwachtte dus niet anders dan dat zijn
Vergilius-in-proza in de bestaande behoefte zou kunnen voorzien. De reeks
herdrukken bewijst dat dit ook inderdaad het geval is geweest.
Ondanks de gelijktijdige verschijning van Vondel's proza-vertaling en de
Essays van Lambert van Bos mag daarom vastgesteld worden dat de stoot
voor de hernieuwde epische belangstelling, die zich omstreeks 1650 gaat manifesteren, van Vondel is uitgegaan. Vóór hem was die belangstelling zo gering
dat niemand ertoe gekomen was de 16de-eeuwse rederijkersvertalingen van de
Aeneis en de Homerische epen te vervangen door een meer moderne bewerking, bij voorkeur tevens een meer tekstgetrouwe. Vondel's A eneis-in-proza
was zowel het een als het ander. Bovendien werd daarin
voor het eerst in
de Nederlanden
gebroken met de traditie, , dat poëzie slechts in dichtvorm
vertaald zou mogen worden. Op dit punt vooral vond zijn voorbeeld vrijwel
onmiddellijk navolging. In de eerstvolgende jaren verschijnen er nu ook vertalingen of bewerkingen in proza van de Odyssee en de Ilias. De aandacht
beperkt zich niet tot het epos uit de Oudheid, maar omvat ook dat van de
„modernen"; de Orlando furioso en de Gerusalemme liberata komen eveneens
in Nederlands proza van de pers. Vondel heeft met zijn proza-Aeneis niet alleen een nieuwe mogelijkheid aangewezen, maar die tevens met de autoriteit
van zijn naam gelegitimeerd. Zodoende heeft hij voor de vele Nederlanders,
die hun vreemde talen niet voldoende beheersten om de daarin geschreven
epen met vrucht en genoegen te kunnen lezen, een nieuwe wereld doen opengaan.
In § 5 van dit hoofdstuk heb ik een verklaring trachten te geven voor deze
„revolutionaire" daad van Vondel. Op grond van de schaarse gegevens, waarover wij beschikken, heb ik de hypothese ontwikkeld dat zij toegeschreven
moet worden aan het mislukken van de Constantinade en de „epische impasse"
waarin Vondel als gevolg daarvan tijdelijk verkeerde. Als deze hypothese juist
is, volgt daaruit dat het kwade toch tot iets goeds heeft geleid. De prozavertaling van de Aeneis heeft uiteindelijk méér gedaan voor het stimuleren
van de epische belangstelling en de publikatie van andere epen dan naar
alle waarschijnlijkheid door de Constantinade zou zijn bewerkt. Men zou een
oorspronkelijk epos van Vondel, al dan niet met reserves, hebben bewonderd,
om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Datzelfde zou m.i.
ook het geval zijn geweest, als Vondel zijn vertaling van de Aeneis dadelijk
in dichtvorm had gepubliceerd. Want daarmee zou hij geen nieuwe weg hebben aangewezen om buitenlandse epen toegankelijk te maken voor het eigen
lezerspubliek: die van het proza.
Ook als men mijn hypothese niet aanvaardt en meent dat Vondel's keuze
voor het proza zonder „epische impasse" kan worden verklaard, blijft de conclusie onaangetast dat de verschijning van zijn A eneis-in-proza grote culturele
betekenis heeft gehad, door de stoot te geven tot het opleven van de epische
belangstelling die tot dusver in de Nederlandse Renaissance van de 17de eeuw
vrijwel verborgen was gebleven.
Maar de betekenis van de A eneis-in-verzen uit 1660 mag daarnaast zeker
niet worden verwaarloosd! Het kan niet anders, of er is een „contra-revolutionaire" invloed van uitgegaan. In § 8 van dit hoofdstuk heb ik getracht ant-
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dit niet met de stukken te bewijzen: naast die van Vondel bestaat er geen
andere. Er zijn tussen 1660 en 1700 echter wèl drie vertalingen-in-dichtvorm
van de Aeneis verschenen, die met de zijne kunnen worden vergeleken. Zoals
wij in Hoofdstuk xi zullen zien, kunnen zij zich daarnaast in geen enkel opzicht
handhaven.
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HOOFDSTUK IX

De epen van Lambert van Bos

§ 1. DE AUTEUR EN DE UITGAVEN

Doordat zijn Constantinade nooit tot voltooiing is gekomen, werd Vondel
niet de eerste epos-dichter in de Nederlandse Renaissancistische literatuur. De
eer van deze prioriteit komt toe aan een auteur van het tweede of derde plan,
wiens epische werk desondanks verdient minder systematisch te worden doodgezwegen dan tot dusver het geval is geweest: Lambert v an Bos.1
Omtrent zijn levensloop is weinig bekend. Volgens de laatste veronderstellingen2 werd hij tussen 1620 en 1625 geboren, misschien te Helmond, en stierf
hij in of na 1698, wellicht in Vianen. Het enige, waarover wij zekerheid hebben, is dat hij van 1654 tot 1671 conrector was van de Latijnse school in
Dordrecht. Hij werd daar
al dan niet in verband met een conflict tussen
wegens dronkenschap
hem en het machtige regentengeslacht De Witt
ontslagen, en schijnt verder van zijn pen te hebben geleefd.
Lambert van Bos was een merkwaardig man: veelweter en veelschrijver,
beoefenaar van vrijwel alle literaire genres, onvermoeibaar vertaler, geschiedschrijver, popularisator. Tot de belangrijkste van zijn talloze publikaties behoren: de eerste Nederlandse vertaling van Cervantes' Don Quixote onder de
titel Den Verstandigen Vroomen Ridder Don Quichot de la Mancha (1657),
en zijn vervolg op Aitzema's Saken van Staet en Oorlogh onder de titel
Historien onses tyds (1685). Daarnaast moeten nog genoemd worden zijn twee
arcadische raam-vertellingen Dordrechtsche Arcadia (1662) en Zuydt-hollandtsche Thessalia (1663), die een groot aantal vertaalde novellen bevatten 3 en
stellig de moeite van een nadere bestudering ten volle waard zijn.
De epen behoren in het algemeen tot Van Bos' vroegste werk. Als hij inderdaad tussen 1620 en 1625 geboren werd, zijn de Belgias, de Mauritias en de

Batavias, alsmede de vertaling van de eerste zes boeken van Statius' Thebais,

alle vóór zijn dertigste en misschien zelfs vóór zijn 25ste jaar geschreven.
Buiten deze jeugdperiode valt alleen de Britannias van 1661. Maar die vormt
dan ook een geval op zichzelf. Wij hebben daarin te doen met een gelegenheids-heldendicht ter viering van de Restauratie in Engeland. Evenals de
meeste Nederlanders beschouwde V an Bos de troonsbestijging van Karel II,
waardoor een einde kwam aan het bewind van de Cromwelliaanse „koningsmoorders", als een heuglijke gebeurtenis van de eerste orde. De blijdschap
daarover bracht hem ertoe zijn „overlang snaerloose en ontlijmde luyt weer
1

2

3

Ook wel: Lambert van den Bos(ch), of — in gelatiniseerde vorm — Lambertus Silvius
(Sylvius).
Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, deel I (1963); Winkler Prins Encyclopaedie,
Ide druk, deel IV (1967).
J. A. van Praag heeft het resultaat van zijn onderzoek naar de herkomst daarvan vastgelegd in drie publikaties in Neophilologus, resp. XV (1930), blz. 81-84; XVII (1932),
blz. 214-217; XX (1935), blz. 271-272.
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voor den dagh [te] halen, en op sijn Marós (si dijs placet) een gelang [te]
queelen". Hij had moeilijk duidelijker kunnen zeggen, dat zijn epische periode
toen reeds lang tot het verleden behoorde en hij er slechts op teruggreep
pour le besoin de la cause.

Van Bos deed als epicus zijn intrede in onze literatuur in hetzelfde jaar
1646 waarin Vondel's proza-vertaling van Vergilius het licht zag, en wel met
een uitgave voor eigen rekening, waarvan het titelblad luidt:
Essays // ofte // Poëtische // Betrachtingen, // Bestaende in // vi Boecken
Thebaidos P.Pa- // pinii Statii, overgeset // v Boecken Belgiados. // I
Mauritiados gerijmt // door // L. V. Bos. // vignet // t' Amsterdam, 1/
Gedrukt voor d'Autheur, by Jacob Lescaille, // in 't jaer 1646.
De titel is weinig gelukkig gekozen. Dat de aangekondigde „Poëtische Betrachtingen" (= beschouwingen) van epische aard zijn, valt slechts op te maken uit
de daarna volgende titels Thebais, Belgias, Mauritias. Duidelijker is op dit
punt de gegraveerde titelplaat die aan het eigenlijke titelblad voorafgaat. Op
het schild van de daar afgebeelde gelauwerde vrouwenfiguur leest men:
„Poemata / Heroica / van / L. V. Bos". Ondanks de ondoorzichtige titel kan
dus aan de epische bedoelingen van de auteur niet worden getwijfeld. Vermelding verdient verder, dat de bundel is opgedragen aan Anton van Surck,
heer van Bergen in Holland. Uit de Latijnse opdracht valt niet goed op te maken, in welke relatie Van Bos tot hem stond, al schijnt de dichter te zinspelen
op bloedverwantschap.4
Een jaar later wordt de uitgave door de drukker overgenomen. Wat Jacob
Lescaille daartoe bewogen heeft, valt niet na te gaan. Misschien was de auteur
niet in staat de drukkosten te voldoen, maar het is eveneens mogelijk dat
Lescaille wel wat in het boekje zag en zich daarom van de rechten daarop wilde verzekeren. Ook een combinatie van deze beide factoren is denkbaar. In
ieder geval verscheen in 1647 een titel-uitgave v an de Essays, met licht gewijzigd voorwerk en een geheel nieuw titelblad. Blijkbaar was ook Lescaille
niet gelukkig met Van Bos' oorspronkelijke titel en drong hij bij de auteur op
meer duidelijkheid aan. Het nieuwe titelblad laat dan ook geen enkele twijfel
bestaan omtrent de aard van de opgenomen dichtstukken. Het luidt:
L. V. Bos // Triodon, // of // Dryling, // van // Heidendi,chten; // Als
// vi Boecken P. Papinii Statii van // de Thebaensche, // vijf van de

Nederlantsche oorlogen; // en // dry Gezangen van P. Mauritz daden.
// Met den Inhout van ieder Boeck. // vignetje // t'Amsterdam, by Jacob
Lescaille, Boekverkoper op den // Middeldam, naest de Vismarkt, 1647.
Het drievoudige karakter van de inhoud wordt door Triodon goed aangegeven,
al valt het op, dat de auteur het Griekse woord -rploaoc (driesprong) tot neutrum heeft vervormd. De „Poemata Heroica" zijn als Heldendichten van de
oorspronkelijke titelgravure naar het nieuwe titelblad verhuisd. Misschien in
verband daarmee werd bij d e vermelding van de drie onderdelen hun eposkarakter niet nogmaals onderstreept door ze Thebais, Belgias en Mauritias
te noemen. Ten aanzien van Statius' epos kon de titel inderdaad zonder be4

Hij vraagt Van Surck het boekje onder zijn hoede te willen nemen „per purum ilium
sanguinem, qui tibi ex pectore mihi consanguineo affluxit" (wegens dat zuivere bloed,
dat U uit een mij naar den bloede verwante borst is toegevloeid).

446

zwaar worden weggelaten; elke enigszins ontwikkelde lezer begreep uit de omschrijving dadelijk dat het om de Thebais ging. Daarentegen is het vervallen
van de titels bij de oorspronkelijke epen een verlies, omdat men die niet van
elders kon kennen. De lezer komt de namen Belgias en Mauritias nu pas tegen
bij de „Inhout van ieder Boeck" en verder aan het hoofd van de dichtstukken
zelf. Opmerkelijk is verder, dat Van Bos voor zijn Mauritias een andere
structuurvorm opgeeft. Op het titelblad van de Essays had hij dit werk aangekondigd als een epos bestaande uit één boek: „i Mauritiados". Nu wil hij
het echter beschouwd zien als een samenstel van drie canto's: „dry Gezangen".
voor de
Dat hij met „Gezangen" inderdaad canto's bedoelt, blijkt uit de
Inhoud des Mauritiados, bestaande
titel-uitgave van 1647 nieuw geschreven
uit drie zes-regelige strofen met de argumenten van resp. het Eerste Canto,
Tweede Canto en Derde Canto. De tekst van het dichtstuk, zoals dat in 1646
gedrukt was, maakte de overgang van één Boek op drie Canto's zonder veel bezwaar mogelijk. Er komen namelijk twee Pavse's in voor, die een rustpunt
vormen en zodoende de Mauritias in drie gedeelten doen uiteenvallen. In
1647 wil Van Bos elk van deze gedeelten als een afzonderlijk canto beschouwd
zien, ook al kon hij dit in het epos zelf niet aangeven en moest hij genoegen
nemen met de bestaande driedeling door Pavse's. Waarom hij aan de benaming „canto's" de voorkeur geeft boven „boecken", is niet duidelijk. Formeel
onderscheiden de drie delen van de Mauritias zich in niets van de „boecken"
uit de Belgias. Hoogstens kan men zeggen, dat ze wat korter zijn. Is dat voor
Van Bos misschien aanleiding tot de naamsverandering geweest? Ook Tasso's
canto's in de Gerusalemme liberata zijn betrekkelijk kort in vergelijking met
de „boeken" van b.v. de Aeneis.
Eén jaar na de titel-uitgave van zijn eerste epische bundel had Lambert
van Bos opnieuw een epos voltooid, omvangrijker en pretentieuser dan de
Belgias en de Mauritias. Het verscheen dan ook afzonderlijk, met een titelblad
dat de betekenis van het werk onderstreept:
L. V. Bos // Batavias, // of // Batavische Aeneas; // Spreeckende // vande
Hollantsche beginselen; // Op de wijse der oude en moderne Ita- //
liaensche Poëten voorgestelt, en // in vi Boecken verdeelt: // Sijnde het
Vervolg van sijne Heldendichten. // Aen den E. Heer // Jeremias van
Vliet, // Out-Gouverneur van Malacca, en nu laetst // Commandeur
van 's Compagnies // retour-vloot uyt Indien. // vignetje // t'Amsterdam,
by Jacob Lescaille, Boekverkoper op den // Middeldam, naest de Vismarkt, 1648.
Wellicht moet het aan het uitblijven van het verwachte succes worden toegeschreven, dat Van Bos daarna zijn epische werkzaamheid niet verder heeft
voortgezet. Want de Batavias heeft bij het publiek kennelijk geen enkele respons gevonden. Niet alleen is er nooit een herdruk van verschenen, maar ook
wordt er voor zover mij bekend door de tijdgenoten nooit naar verwezen
of op gezinspeeld. De enige uitzondering daarop is de negatieve reactie van
Vondel in zijn Parnasloof voor Cornelis de Graeff, die hierboven ter sprake is
gekomen. 5 Het is dus alleszins aannemelijk, dat Lambert van Bos uit de onverschilligheid van het lezerspubliek de consequentie heeft getrokken, dat hij
beter zou doen het over een andere boeg te gooien als hij succes wilde hebben.
Zie boven, blz. 434.
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In ieder geval liggen na 1648 zijn publikaties op ander gebied, in hoofdzaak
dat van drama en historie.
In 1661 verschijnt er dan echter toch nog een episch nakomertje van zijn
hand: het reeds door mij genoemde „gelegenheids-heldendicht" Britannias,
ter ere van de Restauratie in Engeland en de troonsbestijging van Karel II. Het
titelblad daarvan luidt:
Britannias // Of // Herstelde Majesteyt, // Helden-dicht, // Door 1/ L van
den Bos. // vignet // Tot Dordrecht, // By Abraham Andriessz., Boeckverkooper // by 't Stadt-huys. Anno 1661.
Het is een schamele nabloei, waarin de korte opvlucht van Lambert van Bos
als epicus een even roemloos als definitief einde vindt.
§ 2.

DE VERTALING VAN DE „THEBAIS"

Wij mogen ervan uitgaan, dat de vertaling der eerste zes boeken van de
Thebais het begin van Van Bos' epische activiteit is geweest. De Belgias ver-

toont in verschillende opzichten een te sterke invloed van Statius' epos om het
waarschijnlijk te maken dat de auteur dit eerst later zou hebben vertaald.
De Mauritias heeft door zijn geringe omvang meer het karakter van een toegift dan van een eerste proeve in een voor de dichter nieuw genre, wat nog
onderstreept wordt door het feit dat het wonderbaarlijke er ontbreekt. Ik meen
daarom, dat wij de volgorde op het titelblad van Van Bos' eerste epen-bundel
tevens kunnen beschouwen als die waarin de
Thebais, Belgias, Mauritias
drie dichtstukken zijn ontstaan.
Het typeert de jonge auteur dat hij niet uitging van Vergilius, maar van een
van diens epigonen. Zijn voorkeur voor Statius werd ongetwijfeld bepaald
ook afgezien van rechtdoor congenialiteit. Wij vinden in zijn episch werk
tal v an elementen terug die karakteristiek
streekse ontleningen en imitaties
zijn voor de Thebais. Dat maakt het nodig, wat nader op zijn model in te
gaan.
Statius en zijn „Thebais"

Publius Papinius Statius ( + 45 - + 96 n.Chr.) behandelt in de twaalf boeken van zijn Thebais het bekende gegeven van de „Zeven tegen Thebe": het
verhaal van de strijd tussen Oedipus' zonen Eteokles en Polynices om de heerschappij over Thebe. Hoewel zij overeengekomen waren bij toerbeurt telkens
een jaar over de stad te regeren, weigerde Eteokles na afloop van zijn eerste
termijn plaats te maken voor zijn broeder. Deze vluchtte daarop naar Argos,
waar hij voor zijn aanspraken steun vond bij koning Adrastus wiens dochter
Argia hij huwde. Onder leiding van Adrastus trokken zeven vorsten tegen
Eteokles op, maar bij de bestorming van Thebe werden zij teruggeslagen.
Zowel Eteokles als Polynices verloren in een broeder-duel het leven. Van de
zeven vorsten, die ten strijde getrokken waren, bleef alleen Adrastus gespaard.
met de „epigonen", d.w.z. de zonen van de
Na tien jaar ondernam deze

een nieuwe krijgstocht tegen Thebe, en ditmaal wist
gesneuvelde vorsten
hij de stad te veroveren. Thersandrus, de zoon van Polynices en Argia, werd
er koning.
De Thebais staat bij de huidige Latinisten niet hoog aangeschreven. De
Utrechtse hoogleraar Wagenvoort verwijt Statius dat deze, „hoewel niet on448
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Dat de eenheid van handeling door al deze inlassingen en uitweidingen in het
gedrang komt, zal Van Bos niet gehinderd hebben en hem waarschijnlijk zelfs
nauwelijks opgevallen zijn. Hij had genoeg aan het boeiende en kleurige verhaal dat hij genoot zoals het was, zonder neiging tot kritische analyse. Om dezelfde reden zal hij het niet als een bezwaar hebben gevoeld dat „il n'y a ni
intérêt national, ni conception morale, ni doctrine religieuse ou philosophique:
rien que des faits et des mots". 9 Zoals hij het epos las, waren die „faits et mots"
ruimschoots voldoende. Met de „mots" komen wij tevens toe aan het tweede
punt, dat zijn bewondering moet hebben opgewekt: Statius' beschrijvingskunst.
De uitvoerige tekening van de details uit een bepaalde situatie, met sterke nadruk op de sensationele en lugubere aspecten, moet hem hebben gefascineerd.
In ieder geval vinden wij in zijn eigen werk dezelfde voorkeur voor uitvoerige
en sensationele beschrijvingen terug.
De vertaling

Lambert van Bos heeft slechts de eerste zes boeken van de Thebais vertaald.
Hij houdt op, als Statius in zijn zevende boek aan de eigenlijke strijd
om Thebe toekomt. Men k an moeilijk beweren dat de eerste helft van het epos
een in zichzelf afgerond geheel vormt, zodat het einde van Boek vi een geschikt punt opleverde om een gedeeltelijke vertaling te beëindigen. Wij moeten dus wel aannemen, dat Van Bos tegen zijn oorspronkelijke bedoeling in
zijn werk halverwege heeft afgebroken. De meest waarschijnlijke verklaring
daarvoor is wel, dat hij in jeugdige impetuositeit genoeg gekregen had van vertalen en zijn krachten wilde gaan beproeven aan een epos van eigen vinding.
Als dit juist is, zou dus de overzetting van de Thebais onvoltooid zijn gebleven,
omdat de Belgias op stapel werd gezet.
Van een man, die enkele jaren later in aanmerking kwam voor benoeming
tot conrector van de Latijnse school in Dordrecht, mogen wij verwachten dat
hij het Latijn grondig beheerste. De vertaling maakt dan ook de indruk vrij
moeiteloos uit zijn pen te zijn gevloeid. Voor een nauwkeurige beoordeling
van de merites en de tekortkomingen zouden wij uiteraard moeten uitgaan
van de Thebais-editie(s) en de commentaar of commentaren, die Van Bos

heeft gebruikt. Dat geldt te meer, omdat Statius het zijn vertalers niet gemakkelijk maakt. Mozley, die dit uit eigen ervaring kon weten, merkt daarover op:
Statius takes great liberties with the Latin language. There are phrases
which it is impossible to make sense of, if taken grammatically and literally. [ ... ] It is impossible, in translating, to do more th an give the general
sense; the poet is here a pure „impressionist".lo
Ik heb mij als niet-classicus aan een dergelijk gedetailleerd onderzoek niet
gewaagd. In afwachting van een deskundige studie, zoals Geerts en Meerwaldt
die aan de vertalingen van Vondel hebben gewijd, heb ik mij beperkt tot een
globale karakteristiek en tot het signaleren van enkele bijzonderheden, die ook
bij vergelijking met een moderne tekst-editie van de Thebais opvallen.
Reeds bij oppervlakkige lezing wordt het duidelijk, dat Lambert van Bos
een vertaling beoogde, die gemakkelijk begrijpbaar was en zich vlot liet lezen.
Hij volgt vrij nauwkeurig de tekst v an Statius, maar zonder ernaar te streven
9

R. Pichon, Histoire, blz. 610.
J. H. Mozley. Introduction to Statius, blz. xx.
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die zo letterlijk mogelijk weer te geven. Er is bij hem geen sprake van een
eerbied voor de oorspronkelijke tekst, zoals wij die in het vorige hoofdstuk
bij de Vergilius-vertalingen van Vondel hebben opgemerkt. Van Bos stelt zich
tevreden met wat Mozley het weergeven van "the general sense" noemde;
alleen doet hij dit niet enkel waar het niet anders kan, maar ook als het Latijn
geen bijzondere moeilijkheden oplevert: vrijwel systematisch. Nu eens voegt
hij een kleine verduidelijking toe, dan weer laat hij een detail weg dat voor
zijn lezers zonder toelichting niet duidelijk zou zijn geweest; nergens acht hij
zich gebonden aan de zinsbouw en de woordkeus van het Latijn. Dat er
zodoende weinig bewaard blijft van de finesses in Statius' verhaaltrant en stijl,
deert hem kennelijk niet; het is hem niet te doen om de vorm, maar enkel om
de inhoud van de Thebais. In zekere zin zou men dus kunnen zeggen, dat
Van Bos evenals indertijd Van Ghistele en Coornhert meer na-vertelt
dan vertaalt. Maar anders dan deze voorgangers voegt hij geen eigen vindingen
toe en brengt hij geen correcties aan. Hij houdt zich aan wat er bij Statius
staat, zodat men zijn werk uiteindelijk toch beter kan karakteriseren als vrijmoedig vertalen dan als na-vertellen.
Bij Vondel bleek de Vergilius-in-verzen een versificatie te zijn van de prozavertaling die eraan ten grondslag ligt. Ik heb niet de indruk, dat iets dergelijks
ook voor de Thebais van Van Bos geldt. Het lijkt mij waarschijnlijk, dat hier
de Latijnse tekst onmiddellijk in Nederlandse verzen werd overgebracht.
Doordat de vertaler zich beperkte tot "the general sense" en geen poging deed
zo dicht mogelijk bij het Latijn te blijven, was dit inderdaad uitvoerbaar.
Intussen verhindert die meerdere directheid niet, dat ook hier de vertaling
meermalen door de behoeften van metrum en rijm beïnvloed is. 11
Om een meer gedetailleerd beeld van V an Bos' vertaaltrant te geven, kan ik
niet beter doen dan deze demonstreren aan zijn weergave van een bepaald
fragment.
Proeve van vertaling
Ik koos daarvoor een gedeelte uit een episode, die typerend mag heten voor
Statius' afdwalingen van zijn eigenlijke onderwerp en die bovendien Lambert
van Bos kennelijk bijzonder heeft aangesproken; in diens Belgias zullen wij er

tenminste een getrouwe navolging van vinden.
Het gaat om Thebais V, 236-264. Bij zijn opmars naar Thebe raakt het leger
van de Zeven in ernstig gevaar; door toedoen van Bacchus wordt het met
verdorsting bedreigd. Een ontmoeting met Hypsipyle, slavin van koning Lycur-

11 Een sprekend voorbeeld vindt men in de vertaling van Theb. II, 12. Op last van Jupiter
voert Mercurius de schim van Laius — de grootvader van Eteokles en Polynices —
uit het dodenrijk naar de bovenwereld om daar aan zijn oudste kleinzoon te verschijnen.Vol verbazing zien de „sterfles luci possessaque manibus arva" (in de vertaling van
Mozley : „barren woods and spirit-haunted fields") van de onderwereld hen voorbijtrekken. Van Bos werkt sterfles luci uit tot „De bossen uitgedroocht, berooft van
loof en vruchten", maar krijgt daardoor behoefte aan een rijmwoord op -uchten.
Ter wille daarvan moet hij in zijn weergave van possessa manibus arva een minder
gelukkige tautologie gebruiken : „De velden sonder vreucht, en spoockende gehuchten" [ = landstreken]. De lezer is onwillekeurig geneigd, de troosteloze velden en de
„gehuchten" vol schimmen als twee verschillende oorden op te vatten. (Triodon, blz.
26).
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gus van Nemea, brengt echter uitkomst. Zij wijst het Argivische leger een
bron, en vertelt daarna uitvoerig over het tragische lot dat haar als slavin in
Nemea heeft doen terechtkomen. Zij is de dochter van koning Thoas van
Lemnos. Toen de Lemnische vrouwen alle mannen van het eiland doodden
omdat dezen haar ontrouw geweest waren, had zij haar vader gered en hem
helpen ontsnappen. Toen dit uitlekte, had zij van Lemnos moeten vluchten. Op
die vlucht werd zij gevangen genomen door zeerovers, die haar aan koning
Lycurgus van Nemea verkochten, door wie zij belast werd met de zorg voor
zijn zoontje Opheltes. In haar verhaal gaat Hypsipyle vooral uitvoerig in
op de moordpartij op Lemnos; het geciteerde gedeelte is een brok uit haar beschrijving daarvan.
De verraderlijke slachting begint na een feest ter ere van de terugkeer der
mannen op het eiland na een succesvolle expeditie: een feest van "banqueting
and amorous sport" (Statius, ed. Mozley, II, 17). Aanvankelijk is Hypsipyle in
stille ontzetting getuige van het bloedbad, maar dan wordt het haar te veel:
ut vero Alcimeden etiamnum in murmure truncos
ferre patris vultus et egentem sanguinis ensem
conspexi, riguere comae atque in viscera saevus
horror iit: meus ille Thoas, mea dira videri
240 dextra mihi! extemplo thalamis turbata paternis
inferor. ille quidem dudum — quis magna tuenti
somnus? — agit versans secum, etsi lata recessit
urbe domus, quinam strepitus, quae murmura noctis,
cur fremibunda quies? trepido scelus ordine pando,
245 quis dolor, unde animi: „vis nulla arcere furentes;
hac sequere, o miserande; premunt aderuntque moranti,
et mecum fortasse cades". his motus et artus
erexit stratis. f erimur per devia vastae
urbis et ingentem nocturnae caedis acervum
250 passim, ut quosque sacris crudelis vespera lucis
straverat, occulta speculamur nube latentes.
hic impressa toris ora exstantesque reclusis
pectoribus capulos magnarum et fragmina trunca
hastarum et ferro laceras per corpora vestes,
255 crateras pronos epulasque in caede natantes
cernere erat, iugulisque modo torrentis apertis
sanguine permixto redeuntem in pocula Bacchum.
hic iuvenum manus et nullis violabilis armis
turba senes, positique patrum super ora gementum
260 semineces pueri trepidas in limine vitae
singultant animas. gelida non saevius Ossa
luxuriant Lapitharum epulae, si quando profundo
Nubigenae caluere mero; vix primus ab ira
pallor, et impulsis surgunt ad proelia mensis.

[Vertaling Mozley: But when I beheld Alcimede carry her father's head
still murmuring and his bloodless sword, my hair stood erect and fierce
shuddering horror swept through my frame; that was my Thoas, methought, and that my own dread hand! Straightway in agony I rush to
what sleep
my father's chamber. He indeed long while had pondered
although our spacious home lay apart
for him whose charge is great?
from the city, what was the uproar, what the noises of the night, why the
hours of rest were clamorous. I tell a confused story of the crime, what
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was their grievance, whence their passionate wrath. "No force can stop
their frenzy; follow this way, unhappy one; they are pursuing, and will
be on us if we linger, and perchance we shall fall together". Alarmed by
my words he sprang up from the couch. We hurry through devious paths
of the vast city, and, shrouded in a covering of mist, everywhere behold
great heaps of nocturnal carnage, wheresoe'er throughout the sacred
groves the cruel darkness had laid them low. Here could one see faces
pressed down upon the couches, and sword-hilts projecting from breasts
laid open, broken fragments of great spears and bodies with raiment
gashed and torn, mixing-bowls upset and banquets floating in gore, and
mingled wine and blood streaming back like a torrent to the goblets from
gaping throats. Here are a band of youths, and there old men whom no
violence should profane, and children half-slain flung o'er the faces of
their moaning parents and gasping out their trembling souls on the threshold of life. No fiercer are the banquet-revellings of the Lapithae on
frozen Ossa, when the cloud-born ones 12 grow hot with wine deep-drained;
scarce has wrath's first pallor seized them, when overthrowing their tablei
they start up to the affray.]
Van Bos heeft voor zijn weergave van deze 29 regels er zelf 50 nodig. Bij
hem luidt de passage als volgt:

5

10

maer als ick toesach varen
Alcimede en 't hooft gesneeden van de neck
Van haare vaeder, en het swaert nau met een vleck
Van 't oude bloet bespat, ten toon rontsomme dragen,
Wart my een koude schrick als om het hart geslagen,
Mijn haar rees over end en 't docht my dat ick sach
Mijn vader Thoas, die ter aerden nederlach
Door mijne hant vermoort, kont loop, en my begeven. 13
na mijn kamer door bekommernis gedreven,
Gae
En vont hem want wat slaep sou hem het aangesicht
Beschaduwen die niet en doet als sijn gesicht
Op hooge dingen slaen, beangstich overwegen
Wat dat geruchte wou, want schoon ons huys gelegen
Was verre van der hant, had by al lang gehoort

15

Het woelen en 't getier, ick ga van woort tot woort
Verhalen, wat het is en hoe haar aangekoomen
De haat is en de kracht, en voeger by; mijn schroomen
0 vader is, want niet 14 en kan haar stoute moet

12 the cloud-born ones: „Nubigenae" in vs. 263 van de Latijnse tekst. Bedoeld worden de
Centauren. In een noot merkt Mozley op, dat „the epithet is sometimes explained by
regarding them as a personification of mountain-torrents" (Statius II, 23). Er wordt

hier gezinspeeld op de bruiloft van Pirithoiis en Hippodamia, dochter van een Lapithische vorst. Op deze bruiloft waren ook de Centauren genodigd. Verhit door de
wijn stortten zij zich echter op de bruid en de andere aanwezige vrouwen om die te
ontvoeren. Dit leidde tot een moorddadig gevecht tussen Lapithen en Centauren,
waarin de laatsten tenslotte het onderspit dolven.
13 kont loop, en my begeven: een „vulsel" ter wille van metrum en rijm, dat in het zinsverband niet functioneel is en daarom moeilijk te interpreteren valt. M.i. bedoelt Van
Bos iets als: „als mijn naar-hem-toerennen (om te helpen) en ikzelf zouden komen te
falen" = als ik er niet in zou slagen hem te hulp te komen.
14 niet: niets.
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begae!: bemorst.
begaet:
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me van de belangstelling voor Statius' epos in de Nederl anden heeft deze
vertaling niet geleid. Tegen de interesse, die Vondel met zijn gelijktijdige overbij de tijdgenoten wist
zetting van Vergilius en vooral van diens Aeneis
te wekken, kon Van Bos niet op. Daartoe zal ook wel bijgedragen hebben,
dat deze slechts de eerste helft van de Thebais had vertaald. Wie dit epos
wilde leren kennen zonder het in het Latijn te kunnen lezen, werd door Van
Bos halverwege in de steek gelaten. Juist op het moment dat na een eindeloze
voorgeschiedenis de eigenlijke strijd om Thebe gaat beginnen, breekt de vertaling abrupt af. Dat lokte niet tot nadere kennismaking uit. Daarbij kwam dan
nog, dat Statius' epos op het titelblad van Van Bos' epische bundel slechts
secundair wordt vermeld en dus niet onmiddellijk de aandacht trok.
Literair-historisch gezien, is de Thebais-vertaling dan ook vrijwel uitsluitend van belang als sleutel tot het oorspronkelijke epische werk van Lambert
van Bos. Zij bereidt er ons op voor dat dit, ondanks alle Vergiliaanse invloed die er in op te merken valt, toch niet rechtstreeks naar het model van
de Aeneis geschreven werd. Van Bos' eigenlijke voorbeeld is de Thebais geweest. Hij is Vergiliaans zoals Statius dat was: "with an astonishing scrupulousness" (Mozley), maar zonder originaliteit en zonder verder te komen dan
„des faits et des mots" (Pichon). Ook in zijn voorliefde voor ingelaste episoden
volgt hij duidelijk het spoor van Statius, die de afwisseling en de spanning liet
prevaleren boven de eenheid van h andeling.
§ 3.

DE „BELGIAS"

De Belgias, die in Triodon de bladzijden 195 t/m 315 beslaat, is een epos
over de gebeurtenissen uit de beginjaren van de Tachtigjarige oorlog, van
1568 tot het vertrek van Alva in 1573. Wat zijn onderwerp betreft, sluit Van
Bos hier dus aan bij het voorbeeld van Lucanus, die in de Pharsalia eveneens
een brok recente historie behandelde. Maar in de uitwerking betoont hij zich
een trouwe adept van Statius; evenals deze richt hij zich voortdurend naar
het model van Vergilius en maakt hij veelvuldig gebruik van het bovennatuurlijke.

De opdracht
Ondanks het feit dat hij zijn epische bundel als geheel aan Anton van
Surck had opgedragen, geeft V an Bos aan de Belgias een eigen Opdracht mee.
Hij wijdt zijn eerste epos toe aan Prins Emanuel van Portugal, kleinzoon van
de Portugese kroonpretendent Antonio en geboren uit het romantische huwelijk van diens zoon met Emilia van Nassau, dochter van Willem van Oranje
en Anna van Saksen. Toen Van Bos hem de Belgias opdroeg, was hij commandant van het Staatse garnizoen in Steenwijk.
Uit de Opdracht blijkt niet duidelijk, in welke relatie Van Bos tot deze prins
stond en of hij hem persoonlijk kende. Wel wijst hij erop, dat niemand méér
voor de toewijding van zijn epos in aanmerking kwam dan Emanuel „cujus
avus, avunculi, consanguinei praecipuas in hac mea scena partes agunt" (blz.
199) : wiens grootvader (Willem van Oranje), oud-ooms (Oranje's broeders)
en bloedverwanten (de overige Nassau's) de voornaamste rollen spelen in het
stuk dat ik ten tonele voer.
De merkwaardigste passage is wel die, waarin Van Bos een opsomming
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geeft van wat er in zijn epos aan tragische en verschrikkelijke gebeurtenissen
te vinden is:
wisselingen van heersers en heerschappijen, lotsveranderingen in oorlogstijd en in het bijzonder hoezeer grimmige en wrede tyrannie bijdraagt tot
de ondergang van staten; kortom: rampspoed van volken, verwoestingen
van steden gepaard gaande met slachtingen van burgers en militairen,
bloedige overwinningen over en weer die de velden wit maken van het
gebeente der verslagenen en de golven van zee en stromen rood van
bloed, ze grillig verlichtend met vlammen en hele landstreken onder water
zettend; het zwerk zelve vol kometen en wondertekenen die met alle
soorten onheil dreigen en in het bijzonder met wat binnenlandse oorlogen
aan ellende brengen. 17
Het is mogelijk dat Van Bos hier rechtstreeks Tacitus imiteert (Historiae I, 2),
maar het lijkt mij veel waarschijnlijker dat hij het beroemde begin van Hooft's
Neederlandsche Histoorien navolgt dat daarop is geïnspireerd en waarmee zijn
opsomming van gruwelijkheden meer overeenkomst vertoont. In ieder geval
doet het bovenstaande citaat reeds in de Opdracht uitkomen wat in het epos
telkens weer bevestigd wordt: dat Van Bos elke gelegenheid aangrijpt die hem
de kans biedt zijn werk door imitatio van bekende passages uit vooraanstaande
auteurs aan het hunne op te trekken en daarmee tevens blijk te geven van zijn
belezenheid.

Historische bronnen
Er kan geen twijfel aan bestaan, dat Van Bos voor zijn historie-epos in de
eerste plaats heeft gesteund op de Neederlandsche Histoorien van Hooft, die in
1642 waren verschenen. Het lijkt mij zelfs niet onwaarschijnlijk dat het dit
werk is geweest, waardoor hij tot het schrijven van zijn Belgias werd geïnspireerd. In het algemeen vinden wij bij hem de volgorde van de gebeurtenissen
en de details terug, zoals Hooft die geeft; een enkele maal is er zelfs sprake
van vrijwel letterlijke ontlening.
Overigens is Hooft niet Van Bos' enige bron geweest. Ook Van Meteren's
Nederlantsche Historien en Van Reyd's Oorspronck ende voortganck vande

Nederlantsche oorloghen heeft hij geraadpleegd. Meermalen vinden wij bij
hem details die Hooft niet vermeldt, maar die wel in deze geschiedwerken
voorkomen. Van Bor's Oorspronck der Nederlandtschen oorloghen schijnt hij
veel minder gebruik te hebben gemaakt, al blijft het mogelijk dat hij ook daaraan wel eens iets heeft ontleend.
Intussen treffen wij in de Belgias soms ook bijzonderheden aan, die in geen
van de genoemde historie-werken terug te vinden zijn. Wellicht heeft Van
Bos dus nog andere bronnen gehad of beschikte hij
zij het dan wel uit de
tweede hand
over verhalen van ooggetuigen. Het is echter evenzeer mogelijk, dat de bewuste bijzonderheden eigen vinding van de dichter zijn. Tenslotte
17

In Van Bos' Latijn: „regum regnorumque mutationes, fortunae in bello vicissitudines &
quantum ad rerumpublicarum eversionem valeat, trux & saeva Tyrannis ; populorum
denique cladem, urbium devastationes, civium militumque in illis lanienam, hinc
illinc partas non sine sanguine victorias, campos occisorum ossibus albentes, maxis
& fluminum undas cruore rubentes, flammis interlucentes, terras & regiones inundantes, nubes ipsas cometis portentisque plenas dira quaeque minantes, & quicquid
intestina bella mali inferant" (Triodon, blz. [198].)
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Epopisering van de historie
Hij heeft van deze methode, die zich naar behoefte op tal van manieren liet
variëren, veelvuldig gebruik genaakt. Tè veelvuldig zelfs, zonder de zelfbeperking die Vondel in de Verovering van Grol betrachtte. Bij Van Bos wordt
de methode tot een „manier", waardoor het verrassende effect ervan op de
duur goeddeels verloren gaat.
Intussen zijn er uiteraard ook nog andere elementen, die Van Bos hanteert
om aan zijn verhaal een episch karakter te verlenen. Daartoe behoort b.v. de
epische allocutio. Telkens weer laat hij personen rechtstreeks aan het woord
komen: aanvoerders spreken hun soldaten toe, vorsten richten zich tot hun
raadgevers en omgekeerd, boodschappers brengen berichten over. Op zichzelf
is dit volkomen in orde; het behoort inderdaad tot de karakteristika v an het
epos en komt de levendigheid van het verhaal ten goede. Maar ook op dit punt
weet Van Bos zich niet de nodige beperking op te leggen: hij overdrijft. Er zijn
bij hem te veel van dergelijke allocuties en bovendien zijn deze in het algemeen
te lang. Ook hier lijdt de functionaliteit schade, doordat de methode tot
„manier" is geworden.
Hetzelfde geldt voor de Homerische vergelijkingen, die eveneens behoren
tot de wezenlijke bestanddelen van het epos en bij oordeelkundige aanwending
niet minder functioneel zijn dan ornamenteel. Maar weer zien wij Van Bos tot
excessiviteit vervallen. De Belgias grimmelt van Homerische vergelijkingen.
Hun aantal is zo groot, dat de voortgang van het verhaal er soms eerder door
wordt verstoord dan verlevendigd. Bovendien komen zij te vaak op hetzelfde
neer. Met name de vergelijking met een leeuw (of wolf) die de schaapskooi of
stal heeft weten binnen te dringen en daar een slachting aanricht, en het beeld
van een alles meeslepende of alles inunderende watervloed zijn bij Van Bos
stereotiep. De lezer voelt ze bij het lezen v an passages over een krijgsman die
zich op het slagveld een weg door zijn vijanden baant, resp. over een onweerstaanbare stormaanval, van tevoren al aankomen telkens wel met kleine
variaties, maar toch te gelijkvormig om hem nog te kunnen boeien.
Met meer handigheid en succes weet Van Bos gebruik te maken van wat
genoemd zou kunnen worden: het epische keuze-principe. Een jaar na de
verschijning van de Belgias werd dit door Vossius aldus in een regel vastgelegd: „Als er ten aanzien vaan een detail in de hoofdhandeling verschillende
opvattingen bestaan, mag men de lezing volgen waaraan men de voorkeur
geeft". 20 Van Bos past dit b.v. toe met betrekking tot de dood van Arenberg
en Adolf van Nassau in de slag bij Heiligerlee. Noch Bor, noch Van Meteren,
noch Van Reyd vermelden dat deze beiden in een gevecht tegen elkaar zouden
zijn omgekomen. Hooft gelooft daar ook niet ,aan, maar merkt volledigheidshalve op: „Zommighen willen, dat Arenbergh van de zyne [ = Graaf Adolf's],
ende hy van Arenberghs hand storf" (Neederl. Hist., blz. 166). Dat is voor

Van Bos genoeg om voor een tweegevecht tussen de beide aanvoerders te
kunnen kiezen zonder aan de geloofwaardigheid van zijn verhaal afbreuk
te doen. In de sfeer van het epos is zulk een tweegevecht niet alleen het meest
passend, maar ook het meest waarschijnlijk. Uitvoerig geeft hij dan ook het
verloop ervan weer, met tal van details die uiteraard niet op historische werke20

G. J. Vossius, Institutiones poeticae, lib. III, cap. V, 3 : „Quèd siquid primariae actioni
insit, de quo discrepent priorum judicia; eorum sequi sententiam licebit, quos visum
erit".
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lijkheid berusten, maar ontleend zijn aan de epische traditie waarin van Homerus tot en met Tasso krijgshelden steeds weer in een gevecht v an man tegen
maan blijk geven van hun moed, kracht en behendigheid.
Een tweede voorbeeld van zulk een „epische keuze" vinden wij in Van
Bos' beschrijving van de dood v an de graaf van Hoogstraten. Deze kwam om
het leven, terwijl hij deelnam aan Oranje's ongelukkige veldtocht over de Maas
in 1568. Hoe, staat niet met zekerheid vast. Hooft geeft twee mogelijkheden:
„De Graaf van Hooghsti gaten, hem [ = Oranje] zoo lief, in zyn voet geschooten, oft, (naa 't melden van anderen) door zyn eighen roer bezeert, quam 't
kortelinx te besterven" (Neederl. Hist., blz. 187). Van Bos kiest natuurlijk
voor het eerste; een epische held sterft nu eenmaal niet aan een ongeluk met
zijn eigen pistool. In de Belgias vecht Hoogstraten dan ook door ,,... tot dat
verscheyde wijs gewont, // Hy op een hoop van doón, die om hem aller weegen // Verslagen lagen is ter aarden neer geseegen; // En door de kracht van 't
bloet dat uit sijn wonde schoot, // Sijn heerlijck leven ginck verwislen met
de doot" (Triodon, blz. 239).
Een niet-Vergiliaans element in de Belgias vormen de emotionele ontladingen van verontwaardiging, bezorgdheid, bewondering e.d., waarmee Van Bos
bij treffende gebeurtenissen de narratio onderbreekt. Hij volgt daarmee ongetwijfeld het voorbeeld van Lucanus, wiens persoonlijke betrokkenheid bij de
door hem beschreven ondergang der vrijheid algemeen als een van de grote
plus-punten in de Pharsalia wordt beschouwd. Maar de Nederlander bereikt
daarmee niet hetzelfde effect als zijn Romeinse voorganger. Voor een belangrijk deel is dat een gevolg van het feit dat hij als dichter op een veel lager plan
staat dan Lucanus. Er is evenwel ook nog een andere reden. Lucanus schreef
afgezien van zijn eerste drie boeken in verbitterde wanhoop, vanuit een
uitzichtloze situatie: er was geen enkele kans op herstel van de republikeinse
vrijheid. Zijn emotionele geladenheid is existentieel, deel van zijn wezen. Bij
Van Bos, die zijn epos schreef in het zicht van de overwinning de vrede
van Munster stond voor de deur , is van iets dergelijks geen sprake. Zijn
emotionele ontladingen zijn retrospectief, reacties achteraf, die niet onoprecht

behoeven te zijn om toch min of meer gratuït te blijven en soms eerder het
karakter te dragen van een literair motief dan van een werkelijke cri de coeur.
Ook daarom is de overtuigingskracht ervan zoveel minder dan bij Lucanus.
Ik laat een kort inhouds-overzicht van de verschillende „boecken" volgen,
telkens besloten door een notitie omtrent de voornaamste imitaties en ontleningen die daarin voorkomen.
Eerste Boeck (916 regels; Triodon, blz. 201-225)
De eerste 56 regels bevatten de propositio, invocatio en descriptio loci.
Dit gedeelte is sterk beïnvloed door de inzet van de Thebais; de propositio

is zelfs geheel naar het model daarvan geschreven, wat vooral duidelijk uitkomt als men er Statius' tekst naast legt in Van Bos' vertaling. 21 De invocatio
21

Thebais (Triodon, blz. 1) :

De onderlinge strijt der broederen, gescheurt,
Het Thebeaensche rijck, beheerschet beurt voor beurt,
En 't oude Schoutooneel van grouwelen en sonden,
Word ick door 't yvervier gedreeven te verkonden.
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is, al dan niet naar het voorbeeld van Vondel, verschristelijkt: de aanroep
om hulp bij het werk wordt gericht tot God. Evenals bij Statius is de descriptio
loci nauw met de invocatio verweven, maar Van Bos is er niet in geslaagd een
aequivalent te vinden voor de ingenieuse wijze waarop zijn voorganger dit
doet. 22 Hij geeft een zakelijke uiteenzetting van de voorgeschiedenis, ongeveer
zoals Vondel er een gaf in zijn Verovering van Grol, maar minder levendig en
minder puntig.
Dan begint met reg. 57 (blz. 202) de eigenlijke narratio. Terwijl Willem van
Oranje in het kasteel van Dillenburg ligt te slapen, verschijnt hem in de droom
„het beelt des Vaderlants", deerlijk verwond en gehavend, om hem aan te
zetten eindelijk tot daden tegen de onderdrukker over te gaan (blz. 202-204).
De aansporing heeft succes: de verschillende krijgstochten voor 1568 worden
voorbereid. Het verloop van enkele daarvan wordt kort vermeld, maar verder
valt de aandacht uitsluitend op de inval van Lodewijk en Adolf van Nassau in
het Noorden. Aanvankelijk verloopt deze naar wens. In de slag bij Heiligerlee
wordt zelfs het legertje van Arenberg verslagen. Hoogtepunt in de beschrijving
van deze slag is het tweegevecht tussen Adolf van Nassau en Arenberg, die
aan beiden het leven kost. Diep geschokt geeft Lodewijk bij het lijk van zijn
broeder uiting aan zijn droefheid (blz. 205-217). De Hel reageert onmiddellijk op de overwinning van Lodewijk . Pluto roept de Helleraad bijeen en geeft
zijn duivels opdracht zich naar de aarde te begeven om daar alles te doen wat
mogelijk is „Ten oorbaar van de hel, en d'altijt swarte nacht". Zij gehoorzamen
en zwermen uit over de aarde (blz. 217-220). Alecto bezoekt in Brussel
Alva in zijn slaap. Zij verschijnt hem echter niet in haar ware gedaante van
Furie, maar in die van zijn vriend en raadsman. Als zodanig hitst zij hem op
tot krachtige tegenmaatregelen: het legertje van Lodewijk van Nassau moet
dadelijk overvallen en vernietigd worden (blz. 220-221). De hertog ontwaakt in een toestand van razernij en wilde activiteit. Hij verzamelt onmiddellijk zijn troepen om naar het Noorden op te rukken. Vóór zijn vertrek laat
hij echter, om de rust in het Zuiden te waarborgen, een groot aantal gevangen
edelen ter dood brengen. Ook Egmont en Hoorne warden onthoofd. De terechtstelling van Egmont krijgt vrij uitvoerig aandacht. Zander enige vrees te
tonen loopt deze naar het schavot: „Een tabbaart van damast omving sijn
frissche leeden"; 23 alvorens neer te knielen voor de dodelijke slag van het
scherprechterszwaard betuigt hij nogmaals zijn onschuld en trouw aan de
koning. Even moedig treedt na hem Hoorne de dood tegemoet (blz. 221-225).
Imitaties en ontleningen
a. De verschijning van „het beet des Vaderlants" aan Willem van Oranje
Belgias (Triodon, blz. 201) :
't Beroemde Nederlant in rep en roer gestelt,
Door Spaensche wreetheit en afschouwelijck gewelt,
En van 't Borgoensche juck den Batavier ontbonden
Dringt heylige yver my ten laetsten te verkonden:
22 Statius vraagt de door hem aangeroepen Muzen, wáár zij willen dat hij zijn verhaal aanvangt : bij het allereerste begin (de roof van Europa door Jupiter) of op een later
moment. Dat geeft hem de gelegenheid alle punten uit de voorgeschiedenis vragenderwijs even aan te roeren.
23
Hooft, Neederl. Hist., blz. 170: „Hy was gekleedt in eenen tabbart van rood damast,
een zwart mantelken daar oover, en dat met goudt geboort".
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gaat via die van de vermoorde Prins aan Frederik Hendrik in Vondel's
Verovering van Gro1 24 terug op de verschijning van Hector's bebloede
schim aan Aeneas in Aeneis II, 268-297.
b. De beschrijving van de slag bij Heiligerlee herinnert aan Lucanus' uitbeelding van de slag bij Pharsalus (hevigheid, gedrag der aanvoerders). Overigens vindt men bij Van Bos heel weinig details; hij geeft een stereotiep
verslag van „een" verwoed gevecht, in algemeenheden die voor elke
veldslag kunnen gelden en vaag herinneren a an soortgelijke beschrijvingen bij Homerus, Vergilius en Tasso.
c. Het tweegevecht tussen Arenberg en Adolf van Nassau, waarvoor Van Bos
over geen enkele historische bijzonderheid kon beschikken, is eveneens
algemeen genoeg gehouden om verw antschap te kunnen vertonen met
alle epische helden-duels. Slechts het feit, dat hier te paard wordt gestreden, maakt dat het meer aan de Gerusalemme liberata dan aan epen uit de
Oudheid doet denken.
d. De scène van Pluto met zijn Helleraad is rechtstreeks ontleend aan Tasso:
Gerusalemme IV, st.1-19. Eendeel van Pluto's toespraak tot de duivels
is zelfs vrijwel letterlijk overgenomen. 25
e. Alecto's verschijning aan Alva is een navolging van Aeneis VII, 406-459,
waar Alecto in Ardea Turnus in zijn slaap tot de strijd tegen de Trojanen
ophitst, in de gedaante van de oude priesteres Calybe. Ook de wilde
razernij, waarin de hertog wakker wordt, is aan deze episode ontleend.
Het is mogelijk, dat Van Bos hier tevens de imitatio van deze passage
in de Verovering van Gro1 26 voor ogen heeft gehad, maar hij blijft dichter
bij het voorbeeld van Vergilius dan Vondel had gedaan.
f. De beschrijving van de toeschouwers bij de terechtstelling van Egmont
en Hoorne berust op het voorbeeld v an Seneca in Troades, vijfde bedrijf,
vs.1077-1087, al heeft Van Bos ze aangepast aan de stedelijke situatie
door heuvels en rotsen te vervangen door daken, vensters en gevels.
Ook hier kan overigens invloed van Vondel in het spel zijn geweest. In
Zie boven, blz. 458.
2 3 Bij Tasso zegt Pluto (Canto IV, st. 15) :
Ah! non fia ver; ché non sono anco estinti
gli spirti in voi di quel valor primiero,
quando di ferro e d'alte fiammi cinti
pugnammo già contra i celeste impero.
Fummo, io no '1 nego, in quel conflitto vinti:
pur non manco virtute al gran pensiero.
Diede che che si fosse a lui vittoria:
rimase a noi d'invitto ardir la gloria.
Bij Van Bos vinden wij dit als volgt terug (Triodon, blz. 218-219) :
Maer soo die selve kracht en onversaechde moet,
Waer met gy dorst, omringt met yser, vier, en gloet,
Aangrijpen 't hooch gebou der goddelijcke kimmen,
En poogen met gewelt op Godes stoel te klimmen,
't Geen, schoon het ons geensints ten besten is vergaan,
Ons nochtans heerlijck is te derren sulckx bestaan,
Niet is geweeken, en ver van u af gevlooden,
So steltse nu in 't werck..
e Zie boven, blz. 371-372.

24
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komen. Roermond en tal van Brabantse steden vallen hem in handen. Maar
opnieuw weigert Alva hem een beslissende veldslag (blz. 269-271). Op een
avond komt een Fransman in 's Prinsen legerkamp met het bericht over de
Parijse Hugenotenmoord in de Bartholomeusnacht. Willem doet hem aanzitten aan het avondmaal en vraagt hem om een uitvoerig verslag van het gebeurde.
Imitaties en ontleningen
Van Bos heeft in dit Boeck zoveel te behandelen, dat hij aan epopisering
nauwelijkstoekomt. Zijn relaas blijft d an ook, ondanks epische allocuties
en Homerische vergelijkingen, in wezen een „kroniek". Slechts hier eri
daar valt op afhankelijkheid van epische voorgangers te wijzen:
a. Als Alva met geweld tegen het passieve verzet van 1570-1571 optreedt,
wordt dit „verklaard" door een inlas van acht regels (blz. 246); het zijn
de drie Furiën die hem daartoe aanzetten. 34
b. De toespraak van „den Veerschen Admiraal" tot zijn schepelingen, voorhoewel meer door de gedat hij de lont in het kruit steekt, herinnert
even aan die van
lijksoortige situatie dan door de eigenlijke inhoud
Vulteius in Pharsalia iv. 35
c. Als aan het slot van het Boeck de Prins de Franse boodschapper aan zijn
tafel doet aanzitten en hem vraagt om een uitvoerig verhaal over de
Bartholomeusnacht, ontstaat een situatie welke overeenkomt met die aan
het slot van Aeneis i, waar Dido aan het feestmaal Aeneias om het verhaal
van zijn avonturen vraagt. Daarmee is de imitatio van Aeneis Is ingeleid,
die de eerste helft van Boeck Iv kenmerkt.
Vierde Boeck (638 regels; Triodon, blz. 272-289)
De Fransman vertelt zijn droevig verhaal: „Elck sweech en lette wel met
aandacht op sijn reen". 36 Er was feest in Parijs om het einde van de burgeroorlog te vieren, dat bezegeld werd door het huwelijk van Hendrik van Navarre met Margaretha van Valois. Maar in de nacht wordt de spreker opgeschrikt
doortwee verschijningen van Coligny, de eerste maal nog levend, de tweede al
vermoord. Verschrikt door deze dromen en door het lawaai in de straten
gaat hij de stad in, waar de Hugenoten-moord in volle gang is. Levendig verDe bewuste passage luidt:
Hel lachte, en 't gerit der dolle rasernyen
Beloofde sich een feest en vierdach met haar dryen,
En hitste tot de moort haar blaeuwe slangen op,
En d'adderen dien haar beschaaduwen den kop,
En staacken lustich aan haar fackels om te lichten
Den helhont inder nacht, en in sijn hart te stichten
Een heete dorst naa lauw en schuldloos menschen bloet,
En met het moorden te versaden sijn gemoet:
De beschrijving van de Furiën gaat terug op Ovidius, Metamorphoses IV, 450-476.
Maar Van Bos kan ze ook van elders ontleend hebben, b.v. aan Vondel's Verovering
van Grol, vs. 203-224 en 561-564 (zie boven, blz. 371 en 374).
3 b Zie boven, blz. 464, sub c.
36
Een vrijwel letterlijke vertaling van Aen. II, 1: „Conticuere omnes, intentique ora
tenebant".
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telt hij over de verschrikkingen die hij ziet, de ontmoetingen die hij heeft,
zijn omzwervingen, de houding van de koning, de grote namen onder de
slachtoffers (blz. 272-283).
Van Bos is goed op de hoogte van de gebeurtenissen in de Bartholomeusnacht. Hij had er reeds eerder een tragedie a an gewijd:
Carel de negende, // anders // Ptarysche // Bruyloft, // Door //
L. V. B. // plaat, voorstellende hoe het naakte lichaam van de verGhedruckt Anno
moorde Coligny uit het venster geworpen wordt II
M.DC.XLV.

Het ontbreken van een boekverkopers-adres wijst erop, dat het een uitgave „voor d'Autheur" betreft. Het stuk is uiterst zwak van compositie,
maar geeft blijk van kennis van zaken; Worp vermoedt dat deze werd
ontleend aan De Thou's Historiae sui temporis. 37 Invloed van Vondel's
Gysbreght van Aemstel is onmiskenbaar; bovendien herinnert de laatste
scène, waarin de geest van de vermoorde Coligny zijn aartsvijand De
Guise achtervolgt, aan de gelijksoortige situatie in Maeghden V, sc.2. —
Er is praktisch geen verband tussen het verloop van het drama en het
verhaal van de Fransman in de Belgias. Alleen valt deze laatste te herkennen als de Bode die in de tragedie de Hugenoten aan de overzijde
van de Seine nog juist bijtijds weet te waarschuwen, zodat zij aan het
bloedbad kunnen ontsnappen.
In de nacht, die op het avondmaal met het verhaal van de Hugenoten-moord
volgt, doen de Spanjaarden
„Met witte hemden op haar kleedren aan gedaan" (blz. 284) 38
een nachtelijke overval op de legerplaats van de Prins.
Zij worden geleid door de Furie Megera: „Een lichte fackel hout haar bloedge
slincker hant, // Haar rechter vuyst is met een snijdend swaar[t] gemant, //
De slangen van haar hooft begeerich om te schenden, // En moorden staan
haar op haar scheedel over ende, // Van dracht en van fenijn ..." (blz. 285).
Zij heeft zich verzekerd van de hulp van ,,de traege slaep en loome luyicheit",
die het leger van de Prins in een „toover slaap" hebben gebracht. De overval
heeft aanvankelijk dan ook succes; Oranje zelf loopt gevaar in zijn slaap te
worden verrast. Maar God grijpt in, en zendt „eenich goeden geest" naar de
aarde om paal en perk te stellen aan de triomf van de Hel. Deze goede geest
wekt Willem nog bijtijds 39 en drijft Megera terug naar „Stygis naare poel".
De Prins slaagt erin zijn leger te redden, al moet hij verdere pogingen om
Bergen te ontzetten opgeven. Hij begeeft zich naar Holland (blz. 283-289).

Imitaties en ontleningen
a. Het verhaal van de Fransman over de Bartholomeusnacht loopt in grote
J. A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, deel I (Groningen 1904), blz. 300.
3 8 Hooft, Neederl. Hist., blz. 263 : „T voetvolk, hebbende witte hemden oover gewaadt en
lyfwaapen, werd van Romero in drien verdeelt".
39 In werkelijkheid werd de Prins gered door de „getrouwheit van eenen hondt, die door
't gerucht aan 't huylen raakte, voorts op zyn aangezight sprong, en hem met krabbelen wekte, eer yemandt van zyn gezin [ = gevolg] uit de slaap schoot" (Hooft, Neederl.
Hist., blz. 263). Van Bos epopiseert het „wonder" van deze redding door die rechtstreeks toe te schrijven aan Goddelijk ingrijpen en het hondje onvermeld te laten.
37
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lijnen parallel aan dat van Aeneas over de laatste nacht van Troje in
Aeneis II. Wij vinden erin terug: de tegenzin van de spreker om al die
ellende op te halen; de vreugde om het schijnbare einde van de vijandelijkheden; de verschijning van Hektor (Coligny) aan Aeneas (de Fransman); de omzwerving door de stad; de ontmoeting van Aeneas en Panthus
(de Fransman en zijn vriend Renèl) met de wanhopige uitroep van de
laatste; 40 de vlucht ;als er geen andere uitweg meer is.
b. De beschrijving van Parijs in de ongeluksnacht blijkt, hoewel zij enige overeenkomst vertoont met Aen. II, 361 vv., toch in de eerste plaats ontleend te zijn aan Thebais V, 248-264, waar Hypsipyle bij haar vlucht met
haar vader overal in straten en huizen de dode of zieltogende lichamen
van de vermoorde mannen ziet. 41
c. Van Bos heeft ook Vondel's imitatie van Aeneis II in de Gysbreght van
Aemstel voor ogen gehad. Als de Fransm an vertelt hoe hij zijn vriend
Renèl lafhartig ziet vermoorden, is er zelfs een nagenoeg letterlijke ontlening: „Denkt eens wat schrick en vrees mijn bange leên beving, // Mijn lijf
wiert koud als ys, en aan elck haarken hing // Een druppel sweets . . ."
(blz. 280). 42
d. De nachtelijke overval op het leger van de Prins wordt beschreven naar
het model van Tiasso in Gerusalemme iv: de nachtelijke aanval van Soliman op het Christenleger van Godfried van Bouillon. Van Bos vervangt
4 o Aen. II, 325b-326a: „Fuimus Troes, fuit Ilium, et ingens // Gloria Teucrorum. ." —
Belgias, blz. 277: „Het is met ons en met ons Godsdienst heel gedaan".
41 Men vergelijke onderstaande passage met het citaat uit de Thebais, hierboven, blz. 454,

vs. 25-44.
De huysen stonden hier en ginder waerloos oopen,
De deuren laegen neer ter aerde, opgeloopen
Met boomen, en och arm vertoonden ons gesicht
De moort, en neerlach, in de kamers aengericht,
5
Daer sachmen hoe de wraeck en toorn niet om versetten
Had omgebracht, in 't mids der taefels en bancketten

10

15

20

Die geene, die alleen uyt liefde en waere deucht,
Gaen om dit schoon verbont bedrijven groote vreucht,
En sich verblijden, daer aen sach men door het raesen
De wijn in 't bloet vermenckt, de kristalijne glaesen
Vertreeden onder voet, en daermen uyt de borst
Eerst song, den deese en geen in eygen bloet bemorst
Vast kermen, om eylaes den bangen geest te geven,
Naedien 't verlooren bloet niet toelaet om te leeven,

Daer leyt den man en vrou doorhackelt en vol bloets
Doorsteecken, en voor 't laetst versaemelt in hun koets,
De jonge wichteren, wie sou sich niet erbarmen?
Doorsneeden leggen, en doorreegen in hun armen,
Hier in geluckich dat 's op eene stont ontrent,
En door een selve doot geraecken tot haer end.
(Triodon, blz. 278-279)

4

2

Vgl. Gysbreght van Aemstel, derde bedrijf, vs. 815-818a:
Gedenck eens, welck een schrick mijn slaeprigh hart beving.
Mijn hair dat rees te bergh, en aen een yeder hing
Een druppel nats: het zweet begon my uit te breecken.

Mijn lijf werd kil als ys.
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tocht door de onderwereld. 43 Maar de scène herinnert ook aan het slot
van Pharsalia vl, waar Sextus, de zoon van Pompeius, de Thessalische
tovenares Erychto komt raadplegen en zij een dode dwingt uit de onderwereld in zijn half-vergane lichaam terug te keren om Sextus de toekomst
te voorzeggen. En wellicht heeft Van Bos óók nog 1 Samuël 28:7-25 voor
ogen gehad, waar Saul vóór de slag tegen de Filistijnen de waarzegster
van Endor raadpleegt, die de geest van Samuël oproept om hem de uitslag van de strijd kenbaar te maken.
Het tekort van de „Belgias"
Met opzet ben ik in mijn inhouds-weergave van de verschillende Boecken
vrij uitvoerig geweest. Daardoor valt namelijk het grote tekort van de Belgias
duidelijk op: het ontbreken van structurele samenhang. In een eindeloze
juxta-positie laat de auteur het ene feit op het andere volgen, zonder ook maar
te pogen v an die veelheid een eenheid te maken: een co rn -positie. Om zijn
historisch relaas tot een werkelijk epos te doen worden, had hij moeten uitgaan van een centrale idee en een visie moeten ontwikkelen, waarin de afzonderlijke gebeurtenissen een gezamenlijke achtergrond kregen en hun motivering vonden. Uit de epen van Vergilius en Tasso, waaraan hij zo graag ontleende, kon Van Bos weten hoe dit te realiseren viel. In de Aeneis heeft de
achtergronds-visie gestalte gekregen in de strijd tussen Venus en Juno, waardoor de wisseling van voor- en tegenspoed in de lotgevallen v an Aeneas beheerst en verklaard wordt. In de Gerusalemme liberata is het heidense motief
van de godentwist verchristelijkt en verdiept tot dat van de eeuwige strijd
tussen God en Satan; de kruistocht van Godfried van Bouillon tegen Jeruzalem wordt getekend als een momentaan aspect van de metaphysische worsteling tussen Goed en Kwaad. Vooral het voorbeeld van Tasso had voor Van
Bos van betekenis kunnen zijn. In de Belgias komt hier en daar onmiskenbaar
tot uiting, dat de auteur er niet aan twijfelde of God stond aan de zijde van de
Prins en de Hel aan die van de Spanjaarden. Wat had dus méér voor de hand
gelegen dan dat hij dit zou hebben uitgewerkt tot een achtergrond-visie, waarin het Nederlandse verzet tegen Spanje eveneens geïnterpreteerd werd vanuit
de dualiteit tussen Goed en Kwaad? Het Wonderbaarlijke zou daarmee in
de Belgias functioneel geworden zijn: agens voor alles wat er tussen 1568 en

1573 in de Nederlanden plaats vond. Van Bos heeft van deze kans echter geen
gebruik gemaakt. Naar de reden daarvoor kunnen wij slechts gissen. Misschien
43 Als de opgeroepen Hekate nadert om voor Aeneas de poorten der onderwereld te
openen, dan:
Ecce autem primi sub limina solis et ortus
Sub pedibus mugire solum et juga coepta moveri
Silvarum visaeque canes ululare per umbram
Adventante dea.
(Aen. VI, 255-258a)
Bij Van Bos doet zich iets dergelijks voor, als de opgeroepen helse geest zich aankondigt en
... het aartrijck haare gront
Begost te schudden, en te daveren in 't ront,
En yselijck gebrul te maacken, en te beuren
Haar lendnen op, en sich in 't lest van een te scheuren.
(Triodon, blz. 313 )
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vreesde hij daarmee te ver van de historie te zullen afwijken om nog geloofwaardig te zijn, zodat hij er de voorkeur aan gaf de feiten voor zichzelf te laten spreken. Wellicht ook had hij te weinig begrip voor het wezen van het
epos, om in te zien aan welke structurele eisen dit moest voldoen en hoe essentieel daarbij de aanwending van het Wonderbaarlijke was. In ieder geval is het
duidelijk, dat hij met dit laatste niet goed raad heeft geweten. Hij hanteert het
bovennatuurlijke nooit zelfstandig, maar slechts naar het directe voorbeeld
van anderen: in incidentele imitaties, waar de werking ervan beperkt blijft tot
de betrokken passage en niet als een zuurdesem het gehele werk kan doortrekken. Zodoende is in de Belgias het Wonderbaarlijke slechts ais ornament aanwezig, niet ,als ingrediënt.
Dit gebrek aan structuur heeft ook tot gevolg dat de beide antagonisten,
Willem van Oranje en Alva, niet uit de verf komen en niet overtuigend tegenover elkaar staan. Van Bos schenkt hun slechts aandacht op de momenten dat
het verloop der gebeurtenissen daartoe aanleiding geeft. Ook op dit punt
houdt hij zich angstvallig aan de historie en durft hij daarvan blijkbaar niet
afwijken ter wille van een „visie", die hem trouwensonvermijdelijk in de
sfeer van het Wonderbaarlijke zou hebben gebracht. Wel wordt de Prins aan
het begin van de Belgias door de verschijning van „het beelt des Vaderlants"
aangespoord tot activiteit, maar er is geen sprake elan dat hij
zoals Godfried in de Gerusalemme
belast wordt met een Goddelijke opdracht die
hem tot Gods uitverkoren aanvoerder maakt voor alle krijgsverrichtingen die
daarna volgen. Omgekeerd wordt Alva wel enkele malen door de Furiën tot
onderdrukking en meedogenloze wreedheid aangezet, maar buiten deze passages wordt hij niet voorgesteld als instrument v an het Kwade. Zowel Or anje
als hij blijven te „historisch reëel" om te kunnen uitgroeien tot epische gestalten.
De Belgias is als epos mislukt, omdat Van Bos
hetzij ter wille van de
geloofwaardigheid, hetzij uit onmacht om het anders te doen
de historische
feiten liet prevaleren boven de epische structuur. Daardoor werd zijn werk,
ondanks de epische ornamenten die hij erin aanbracht, niet meer d an een

kroniek. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit mede in de hand werd gewerkt
door zijn bewondering voor de Thebais. Eenheid van conceptie en evenwichtige compositie zijn nu eenmaal niet de punten waarvoor Statius' epos als navolgenswaardig model kon gelden.
Proeve van versificatie

De wijze, waarop Lambert van Bos verzen schrijft, is gelijkvormig genoeg
om het mogelijk te maken ze aan een betrekkelijk willekeurig fragment te
illustreren. Ik koos daartoe zijn weergave van de slag op de Zuiderzee in 1573,
waarin Bossu door de Geuzen gevangen genomen wordt.

5

Den Spaanschen Admiraa1 44 rocht schierlijk aande gront,
En wiert op staande voet omcingelt in het ront
Met vyantlijck geschut, en heftichlijck bestreeden,
Terwijl de anderen45 geen groote weer en deeden,
Hem bystant inder noot te geven en te biên,
Maar elck sich 't beste ginck besorgen en versien,

44 Den Spaanschen Admiraal: Bossu als aanvoerder van de Spaanse vloot.
de anderen: de kapiteins van de andere schepen die tot Bossu's vloot behoorden.

45
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En siende dat de kans ten vollen was verlooren,
Een schandelijcke vlucht op 't alderlest verkooren.
Maar hy Bossu soo lang hy immer kost of mocht,
10
Heeft sich geweert en wat hy doen kond ondersocht,
En sijnde wel versien van dappre oorlochs lieden,
Niet naargelaten 't hooft en wapenen te bieden,
Te toonen onverwachte en stoute weederstant,
So haack46 als grof geschut en vierwerck allerhand,
15
In 't werreck stellende met wat hy kost bedencken,
Om sijnen vyant te beschaden en te krencken.
Ian Harinck vol van stoute en heldelijke moet,
Klom in de mast, en eer 't sich iemant heeft verhoet,
De vlagg heeft van de steng van 't vyants schip genomen,
20 En met den selleve is terstont om laach gekomen,
Doch met een vinnich loot tot stervens toe gewont,
Valt met sijn roof en buyt verslagen neer te grond.
Maar siende dat vergeefs gestreen was en geslagen,
Begint Bossu oock met sijn vyant te verdragen,
25
En onder vast bespreck en onderling verbant,
Haar 't schip geeft met het volck gewillich inde hant.
't Geen voort met al het geen dat sy daar binnen vonden,
Als oock den Graave wiert naar Hooren opgesonden.
(Triodon, blz.311-312)
Het is eenzelfde soort alexandrijnen als wij in Van Bos' vertaling van de

Thebais aantroffen: regelmatig, vlot leesbaar, zonder Catsiaanse dreun, maar
ook zonder verrassingen. 47 Van dichterlijke verhevenheid is nergens sprake;
de auteur komt niet uit boven een ietwat veredelde „gewone" taal, waarvan
de voornaamste verdienste is dat zij vrijwel steeds vaart weet te behouden.
Het maakt daarbij weinig verschil, of wij te doen hebben met een „kroniekmatig" dan wel met een „episch-ornamenteel" fragment. Men behoeft de hierboven geciteerde epische imitaties 48 slechts na te lezen, om ervan overtuigd.
te raken dat daarin de „poëtischer" inhoud taal en stijl praktisch niet beïnvloedt. Evenmin als in zijn vertaling van Statius heeft Van Bos zich in de
Belgias de tijd gegund men kan ook zeggen: de moeite gegeven zijn
werk kritisch te herzien en de finishing touch aan te brengen. Hij schreef met
zoveel gemak draaglijke alexandrijnen, dat hij geen behoefte voelde aan een
nader gevecht met de Muze. Met Pilatus liet hij staan wat hij in eerste instantie geschreven had, om nog slechts aandacht te hebben voor wat daarop
volgen moest.
Conclusie

Uit literair-historisch oogpunt markeert de Belgias een belangrijk moment in
onze letteren. Voor het eerst verschijnt daarmee in de Nederlanden een oorspronkelijk epos, dat de duidelijke pretentie heeft de Vergiliaanse traditie
voort te zetten. Van Bos is er echter niet in geslaagd, deze pretentie waar
te =aken. Op twee punten schiet hij tekort. In de eerste plaats blijkt hij niet
voldoende vertrouwd geweest te zijn met het wezen van het epos en met de
4 8 haack: haakbus (handvuurwapen).
Zie boven, blz. 454.
48 Zie' boven, blz. 460, noot 21; blz. 462, noot 25; blz. 465, noot 34; blz. 467, noot 41;
blz. 469, noot 43.
47
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structurele consequenties die daaruit voortvloeiden; hij ging aan het werk zonder de nodige voorstudie en zonder de nodige planning. In de tweede plaats besteedt hij niet genoeg zorg aan zijn verzen; hij stelt zich tevreden met een
vlotte versificatie zonder diepgang of originaliteit, en meent met de uiterlijke
aanwending van een aantal epische imitaties te kunnen compenseren wat
zijn eigen vormgeving aan dichterlijke waarde mist.
Daar staat tegenover, dat Van Bos inderdaad vertellen kan. Welke bezwaren er ook tegen de Belgias vallen aan te voeren, echt vervelend wordt hij daarin zelden of nooit. De (te grote) haast waarmee hij schreef, heeft het voordeel
dat zijn relaas een impetuositeit bezit die zich aan de lezer meedeelt; het een is
nog maar nauwelijks afgehandeld, of de aandacht is alweer op het volgende
gericht. Daardoor blijft de afwisseling bewaard, die de interesse gespannen
houdt. Ook de ingelaste epische imitaties dragen tot die afwisseling bij; in
zoverre kunnen zij, ondanks de uiterlijke aanwending, toch als min of meer
functioneel worden aangemerkt.
De Belgias is een eerste epische zwaluw, die nog lang geen zomer maakt.
Men kan er zelfs over twisten, of het wel om een echte zwaluw gaat. Maar in
ieder geval is de lucht niet meer zo hélemaal leeg.
§ 4.

DE „MAURITIAS"

De Mauritias is veel bescheidener van opzet. In plaats van de talloze feiten
uit vijf bewogen oorlogsjaren wordt er slechts één enkele gebeurtenis in behandeld: de slag bij Nieuwpoort. Het is dan ook begrijpelijk, dat Van Bos
aanvankelijk gemeend heeft daarvoor met één Boeck te kunnen volstaan.
Maar onder het schrijven dijde dit uit tot een omvang die hij waarschijnlijk
niet had voorzien: 1658 versregels, d.w.z. ruim 500 meer dan het langste
Boeck van de Belgias (het derde). Bij nader inzien gaf hij er daarom de voorkeur aan, de drie door Pausen gescheiden onderdelen van zijn oversized
Boeck voor te stellen als zelfstandige Qanto's. Daartoe bestond des te meer
aanleiding, omdat elk van deze onderdelen een vrij goed in zichzelf afgerond
geheel vormt. In het eerste wordt de nederlaag van Ernst Casimir bij Leffinge
beschreven, in het tweede komen de gebeurtenissen tussen dit treffen en de
eigenlijke slag bij Nieuwpoort aan de orde, in het derde de beslissende strijd
en de glorieuse overwinning. Bovendien zal Van Bos zich ook wel hebben laten
leiden door de overweging, dat een heldendicht in één Boeck tegen de epische
traditie inging.
In het algemeen gaat de ,auteur in de Mauritias bij zijn epopisering van de
historie op dezelfde manier te werk als in de Belgias. Maar er is één be-

langrijk verschil! Ditmaal maakt hij géén gebruik van het Wonderbaarlijke.
Alle bovennatuurlijke episoden blijven achterwege; nergens wordt er door
God of de machten der Hel invloed uitgeoefend op het verloop van de gebeurtenissen. Daardoor heeft dit tweede epos, ondanks alle overeenkomsten
met de Belgias, toch een ander „gezicht" gekregen.
De historische bron

Zoals Van Bos zich in de Belgias voor de feiten in de eerste plaats gehouden had aan de Neederlandsche Histoorien van Hooft, zo volgde hij nu
Everhard van Reyd's Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche Oorloghen. In 1644 was er van dit geschiedwerk bij de weduwe van Everhard Clop472

penburgh te Amsterdam een derde druk verschenen. Het lijkt mij niet uitgesloten, dat het (her)-lezen van de gebeurtenissen uit 1600 in deze nieuwe editie
hem tot het schrijven van de Mauritias heeft geïnspireerd, op soortgelijke wijze
als de verschijning van Hooft's Histoorien in 1642 wellicht aanleiding is geweest tot het ontstaan van de Belgias.49 Ook ditmaal heeft de dichter zich echter niet uitsluitend aan één bron gehouden. Wij komen bij hem soms bijzonderheden tegen, die Van Reyd niet vermeldt en waarvan de herkomst zich moeilijk
laat vaststellen. Overigens dienen wij de nodige voorzichtigheid te betrachten
bij het aanvaarden van de authenticiteit van dergelijke gegevens. Zoals wij bij
de bespreking van Canto ii zullen zien, is het niet altijd uitgesloten dat zij ,als
epische uitwerking aan Van Bos' fantasie moeten worden toegeschreven.
Bij de namen van aanvoerders, die Van Reyd niet noemt, moet echter wel
een additionele bron worden verondersteld.
Literaire voorbeelden

Door het Wonderbaarlijke los te laten heeft Van Bos zich in de Mauritias
feitelijk afgekeerd van de drie voornaamste voorbeelden, die hij in de Belgias
had gevolgd: Vergilius, Statius en Vondel. Behalve in de keuze van zijn onderafgewerp richt hij zich nu ook op dit punt naar Lucanus, wiens Pharsalia
zich kenmerkt door het
zien van de magie, waaraan de dichter geloofde
ontbreken van bovennatuurlijke episoden. Waarom Van Bos daartoe is overgegaan, valt niet met zekerheid te zeggen. In eerste instantie doet het enigszins
bevreemdend aan. Hij moet er zich immers bewust van zijn geweest, dat de
eliminatie van het Wonderbaarlijke voor hem het gevaar vergrootte in de kroniek te blijven steken. Daar staat evenwel tegenover, dat hij in de Belgias met
het bovennatuurlijke eigenlijk niet goed raad geweten had en het slechts incidenteel ;als uiterlijk ornament had aangewend. 50 Dat zou kunnen verklaren,
waarom hij er hier nu hij op veel kleiner schaal werkte liever maar helemaal van afzag. Ook de vrees aan geloofwaardigheid in te boeten, als hij de
algemeen-bekende historische feiten met het Wonderbaarlijke ging omkleden,
kan daartoe hebben bijgedragen. En tenslotte moeten wij rekening houden
met de mogelijkheid, dat het weglaten van het Wonderbaarlijke een bewust
experiment was; na de Belgias in Vergiliaanse trant te hebben geschreven,
zou Van Bos in de Mauritias geprobeerd kunnen hebben de manier van Luca-

nus te volgen.
In ieder geval is de eliminatie van het Wonderbaarlijke nièt het gevolg geweest van een verminderde epische ambitie bij de dichter. Het valt integendeel
op, dat deze zijn best gedaan heeft om het wegvallen van het bovennatuurlijke
te compenseren door het accentueren van andere epische kenmerken. Wij zullen daarop nog hebben terug te komen.
Het loslaten van Vergilius en Vondel Cals rechtstreeks model betekent overigens niet, dat hun invloed in de Mauritias geheel ontbreekt. Incidenteel heeft
Van Bos nog wel eens iets aan hen ontleend; zijn exordium blijkt zelfs een
directe navolging te zijn van wat er in de Verovering van Grol aan de eigenlijke narratio voorafgaat. Méér dan aan hen heeft hij echter te danken gehad
aan Tasso. De belangrijkste episode uit Canto 1r is kennelijk geïnspireerd op
een soortgelijke gebeurtenis in het 19de boek van de Gerusalemme liberata.
4 9 Zie boven, blz. 457.
5 o Zie boven, blz. 469-470.
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Bovendien herinnert de sfeer van de Mauritias voortdurend aan die van Tasso's
epos, althans voor wat de gevechts-scènes betreft. Het kan haast niet anders of
Van Bos heeft bij het beschrijven van de oorlogshandelingen en veldslagen, die
zowel zijn eerste als zijn derde Canto vrijwel geheel in beslag nemen, het
voorbeeld van de Italiaanse meester voor ogen gehad. Bij deze gaat het nooit
om het strategisch verloop van de gevechten, maar om een flitsende opeenvolging van kleurige totaal- en detailbeelden: impressies van mêlée's en verwarring, close-up's van helden in actie, moment-opnamen vaan doden en gewonden, het wisselspel van telkens weer nieuwe situaties en evenementen zoals die
zich binnen de beperkte gezichtskring van een ooggetuige voordoen. Tasso beschrijft niet het gehéél, maar geeft een filmisch verslag v an hoogtepunten die
hij zijn lezers doet meebeleven. Een onbedoeld gevolg daarvan is, dat zijn geafgezien
vechtsbeschrijvingen steeds ongeveer op hetzelfde neerkomen en
onderling vrijwel verwisselbaar zijn. Het handgevan de persoonsnamen
meen tussen Christenen en Saracenen leidt immers iedere keer weer tot nagenoeg dezelfde details, hoe verschillend van geval tot geval de uitslag van de
strijd moge zijn, Tegenover dit bezwaar, dat gemakkelijk tot monotonie
zou kunnen leiden, straat echter het grote voordeel dat de lezer veel rechtstreekser bij de gebeurtenissen betrokken wordt dan anders het geval zou zijn;
hij leest niet over een slag, maar staat er midden in. En Tasso's dichterschap
is sterk genoeg om die lezer telkens weer mee te slepen en dezelfde motieven
iedere keer weer nieuw voor hem te maken.
Naar ik meen, heeft Van Bos geprobeerd op eenzelfde manier de slagen bij
Leffinge en Nieuwpoort „filmisch" weer te geven. Ook bij hem krijgt men
geen duidelijk beeld van de gevechtshandelingen als samenhangend geheel,
maar ziet men een reeks „momenten" daaruit aan zich voorbijtrekken. Omdat
Van Bos als dichter niet in de schaduw van Tasso kan staan, is men aanvankelijk geneigd dit toe te schrijven aan onmacht een overtuigende samenhang te
realiseren, te meer omdat zijn „momenten" in tegenstelling tot die van Tasso
meestal een historische basis hebben en dus voor het verloop van de strijd
betekenis hebben gehad. Bij nader inzien blijkt deze mening echter moeilijk
te handhaven. Als Van Bos een overzicht van de gevechten als gehéél had willen geven, zou dat hem niet veel moeite hebben behoeven te kosten; hij had
dan kunnen volstaan met het weergeven van wat hij bij Van Reyd vond. In
plaats daarvan splitst hij evenwel diens relaas op in afzonderlijke „momenten",
die hij stuk voor stuk epopiserend uitwerkt en tot min of meer zelfstandige
episoden maakt. Bovendien voegt hij gedetailleerde beschrijvingen van verwoede gevechten toe, die sterk herinneren aan Tasso's „impressies van mêlée's
en verwarring" en evenals deze met kleine variaties bij een volgende gelegenheid met dezelfde verve worden herhaald. Het lijkt mij weinig waarschijnlijk,
dat deze overeenkomst op toeval zou berusten. Ik neem dan ook aan, dat Van
Bos bewust getracht heeft de verteltrant van Tasso na te volgen, zowel ter
wille van de meerdere kleur en levendigheid die daardoor mogelijk werden,
als om zich duidelijk te distanciëren van de kroniekstijl bij Van Reyd. Als
deze veronderstelling juist is, zou de aanduiding-achteraf van de drie gedeelten uit de Mauritias als canto's nog een andere reden kunnen hebben dan
alleen het feit dat zij te kort waren om „boecken" te worden genoemd. 51 Misschien wilde Van Bos er tevens
of in de eerste plaats -- mee aangeven dat

" Zie boven, blz. 447.
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zijn tweede epos goeddeels in de trant van Tasso geschreven was. De lezer
moest dan zelf maar ontdekken .dat dit „goeddeels"
anders dan hij in eerste
instantie waarschijnlijk veronderstelde
geen betrekking had op het bovennatuurlijke en magische dat de Gerusalemme liberata kenmerkt, maar op de
manier om gevechten en veldslagen episch tot leven te brengen. De kleine
mystificatie, die daarin besloten ligt, past goed in de sfeer van de 17de eeuw;
ik behoef in dit verband slechts te herinneren aan het mystificerende spel dat
Vondel twintig jaar eerder in de Verovering van Grol had gespeeld.
Voordat ik overga tot een nadere karakteristiek van de Mauritias, dien ik
eerst een overzicht te geven van de inhoud. Anders zouden mijn citaten en
conclusies door het ontbreken van de nodige achtergrond te veel in de lucht
komen te hangen.

Canto I (494 regels; Triodon, blz. 317-330)
De eerste 36 regels bevatten de propositio, invocatio en dedicatio. Ditmaal
volgt Van Bos in zijn aanhef niet Statius, maar Vergilius: „Ick sing de waepenen en 's mans kloeckmoedicheyt, // Voor wie de grootse siel genoeg ter
aerde leit // Des vyants ...". Bedoeld worden de wapenfeiten en de kloekmoedigheid vaan Prins Maurits, al wordt diens naam niet genoemd. Dat is in
overeenstemming met de epische traditie: in de propositio moet de identiteit
van de held blijken uit de omschrijving v an zijn persoonlijkheid en zijn grootheid, niet uit zijn naam. 52Maar Van Bos breidt dit principe uit; hij past het
ook toe in de invocatio en de dedicatio. In de eerste omschrijft hij God in
plaats van Hem te noemen, in de laatste doet hij hetzelfde met Frederik Hendrik. Meer dan een technisch trucje is dit niet, en het speelse karakter ervan
doet afbreuk 'aan de ernst die de inzet v an een epos behoort te kenmerken.
Zo doet het bijna ironisch aan, dat de identiteit v an Maurits niet werkelijk
onthuld wordt door de omschrijving in de propositio, maar pas duidelijk blijkt
uit de dedicatio waar hij „voorsaat" (voorg anger) en „broeder" van Frederik
Hendrik genoemd wordt: een in episch opzicht volkomen irrelevante bijkomstigheid. Het enige aardige is, dat een v an de aanwijzingen voor het „herkennen" van Frederik Hendrik een literair tintje heeft. In de regel „Hoe met een
stedekroon g'u scheedel hebt geciert" (blz. 318) wordt onmiskenbaar gezinspeeld op Vondel's Stedekroon van Frederick Hendrick, geschreven ter ere
van diens zegevierende veldtocht langs de Maas in 1632 (WB III, 384-386).
Afgezien van zijn naam-verzwijgend trucje blijkt Van Bos zich voor de
grote lijn van zijn exordium nauwkeurig te houden ,aan het voorbeeld,
dat Vondel hem in de Verovering van Grol gegeven had. Wij herkennen
achtereenvolgens de inzet met Arma virumque cano, de Christelijke invocatio, de dedicatio aan Frederik Hendrik (al is deze bij Van Bos dan
niet tevens de bezongen held), het beroep op diens welwillendheid bij
het lezen van 's dichters werk. 53
Met regel 37 begint dan de varratio. Van Bos valt nogal met de deur in
huis. Zander inleiding over doel en achtergrond van Maurits' veldtocht, zon5 Z Zie boven, blz. 143.
6 3 „Soo oordeel heusch van hem", vraagt Vondel in vs. 19 (WB III, 129) ; „Begunsticht
[= beschouw met welwillendheid] mijn gedicht", verzoekt Van Bos in vs. 21 (Triodon,
blz. 317).
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der toelichting over de moeilijkheden waarin Aartshertog Albertus van Oostenrijk verkeert door de muiterij onder zijn troepen dat alles wordt blijkbaar
genoegzaam bekend verondersteld , v angt hij mediis in rebus met vertellen
aan. „Der Staten heirkracht nu doorliep maar eygen lust // Een groot gedeelte
van de rijcke Vlaemse kust", terwijl Maurits niet bij machte is aan het plunderen en branden een einde te maken. De weinige gezagsgetrouwe Spaanse garnizoenen wijken voor de overmacht. Snaaskerke, Oudenburg en de Albertusschans vallen in handen van Maurits, die met zijn hoofdmacht al tot bij Nieuwpoort is doorgedrongen op weg naar het kapersnest Duinkerken (blz. 318319). Maar dan slaagt Albertus er met grote moeite in, weer een geduchte
krijgsmacht op de been te brengen. Hij verzamelt ialle gezagsgetrouwe troepen
en weet de muiters op bepaalde voorwaarden te bewegen tot medewerking
aan deze éne veldtocht. Met dit leger rukt hij tegen Maurits op. 54 Snaaskerke
wordt heroverd en het Staatse garnizoen over de kling gejaagd, Oudenburg
geeft zich over. Slechts vage geruchten omtrent dit alles bereiken Maurits, en
het duurt vrij lang voordat hij de gevaarlijke situatie kan overzien waarin hij
zich bevindt (blz. 319-322). Het ergste is, dat het gros van zijn leger aan de
Zuidzijde ligt van het (alleen bij eb doorwaadbare) water dat de haven van
Nieuwpoort met de zee verbindt, terwijl Ernst Casimir met de rest van de
troepen aan de Noordzijdeonmiddellijk bedreigd wordt. En dan gebeurt wat
ik niet korter en duidelijker laan samenvatten d an met de woorden van de
historicus P. J. Blok:
Maurits zond Ernst bevel den vijand zoo lang op te houden, totdat het
water zou vallen, maar Albertus liet geen tijd verloren gaan, trok aanstonds naar het strand over eene brug, die men onbegrijpelijker wijze
verzuimd had af te breken, en joeg de door de overmacht verbijsterde
troepen van den Graaf uiteen. Drieduizend man waren voor het Staatsche
leger verloren; 18 vaandels en 2 kanonnen vielen in handen des vijands,
die nu langs het strand zuidwaarts oprukte. 55

Van Bos weidt uitvoerig over deze slag
bij Leffinge
uit (blz. 323-330).
Als Ernst Casimir de vergeten brug reeds in handen van de vijand vindt, besluit hij desondanks „daar met sijn macht en volck te houden stal". Het wordt
een heldhaftige strijd. Tot viermaal toe worden de aanvallende Spanjaarden
teruggeslagen; Albertus moet zelfs zijn ruiterij opdracht geven om van het
Hier last Van Bos een Vergiliaanse episode in : het afscheid dat de metgezellen van
Aeneas bij hun vertrek uit Sicilië moeten nemen van degenen die wegens plaatsgebrek
op de schepen bij koning Acestes achterblijven (Aen. V, 762-769). Bij het opbreken
van Albertus' leger laat hij een soortgelijk afscheid plaats vinden, dat hier overigens
wat geforceerd aandoet:
Sie daar een grooten hoop van sielen out en jong
Het heyr verletten, om noch eens de lust te boeten,
En dees sijn vader dees sijn soone te begroeten,
Of broêr of betgenoot, daar gaat het jammren aan,
Daar wort het krijchsgewaat besprenckelt met getraen,
De vederbos ontciert door 't vriendelijck omarmen,
De lucht ontroert door al het steenen en het karmen,
En nau vermach men af te plucken met gewelt,
De schaar door treuricheyt en hartenleet onstelt.
(Triodon, blz. 320-321)
55
P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel ni (Groningen 1896), blz. 478.
54
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eigen voetvolk neer te slaan „Wie dat soo koen was als sijn plaats slechts te
verlaten". Ernst Casimir is overal tegelijk en doet wat hij kan om de zijnen
aan te moedigen. Maar de overmacht is te groot. „Iemant" (blz. 327) houdt
tenslotte de graaf voor, dat de slag verloren is en hij het aan de goede zaak
verplicht is zijn leven niet nodeloos op te offeren. Ernst Casimir erkent de
juistheid daarvan, en „bedroeft, en heel t'onvreeden, // Sijn snelle klepper
went, en slaande midden door // Sijn vyant, geeft sijn ros den teugel en het
spoor, // En scheydende uyt het velt 't gevecht laat, en tot vluchten // Sich self
begeeft . . ." (blz. 329).
Canto II (554 regels; Triodon, blz. 330-344)

Op zijn vlucht, „van weinige gevolcht", martelt Ernst Casimir zich met de
vraag, hoe het bericht vaan zijn nederlaag aan Maurits kan worden overgebracht, zodat deze weet zijn voorhoede te hebben verloren en de gelegenheid
krijgt maatregelen te treffen tegen een overval door de Spanjaarden. „Iemant
van sijn volck, door sijn verdriet bewoogen" (blz. 331) biedt zich dan aan,
om te trachten door de vijandelijke linie heen het legerkamp van Maurits te
bereiken. D an kblaar neemt de graaf dit aanbod aan; „den jonckman" begeeft
zich dadelijk op weg en bereikt al spoedig de tenten van de Spanjaarden.
een Staatse
Intussen weet Ernst Casimir binnen de wallen van Ostende
enclave in Vlaanderen
te komen, waar hij moedeloos aan de leden van
de aldaar vergaderde Staten-Generaal verslag uitbrengt over zijn nederlaag.
Zij troosten en bemoedigen hem; een bidstond wordt uitgeschreven. Dan
keert Van Bos terug tot de jonge boodschapper, „v an E rn est uytgesonden, //
Om desen neerlaech aan den veltheer te verkonden" (blz. 333). Door stoutmoedig optreden weet deze zich bij een Spaanse patrouille aan te sluiten en in de
legerplaats te komen. Hij vindt daar gelegenheid zich slapend te houden bij
de tent, waarin Albertus met zijn staf overleg pleegt over het verdere verloop
v an de onderneming tegen Maurits (blz. 335-336). Hij luistert alles af, en
slaagt er vervolgens in te ontsnappen door met zijn paard de „waterstroom"
— welke, blijft onvermeld over te zwemmen (blz. 337).
Ik heb voor dit afluisteren van Albertus' beraadslagingen geen enkele
bevestiging kunnen vinden. Wij hebben hier d an ook ongetwijfeld te doen
met een ontlening aan Tasso. In Gerusalemme xIx, st. 56-65, beleeft
Vafrino, die door zijn meester Tancredi als verspieder naar de legerplaats van sultan Soliman is gezonden, een soortgelijk avontuur. Ook
Vafrino beweegt zich onder zijn vijanden alsof hij erbij hoort. Hij ontdekt
een scheurtje in de behangsels van de Sultan-tent, waardoor hij naar
binnen gluurt. Aandachtig geworden door het horen van de naam Godfried, luistert hij de plannen af die gemaakt worden om deze te vermoorden. Zodoende k an hij de Hertog nog bijtijds waarschuwen. Intussen
vertelt Van Reyd wèl, dat er „twee ofte drie van die geslagene van Gr.
Ernsten hoop, quamen door omwegen by Pr. Maurits, ende vertelden
watter ghebeurt was". 56 Ook vermeldt hij het overleg tussen Albertus en
diens bevelhebbers over de vraag, of zij na de overwinning op Ernst
Casimir het leger van Maurits zullen uithongeren dan wel aanvallen,
waarbij tot het laatste besloten wordt. Dat komt precies overeen met wat
56

Ev. van Reyd, Oorspronck ende voortganck 3, blz. 625. Ook in de citaten, die verder-op
volgen, citeer ik steeds naar de derde druk van 1644.
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Van Bos de boodschapper van E rn st Casimir te weten laat komen, als hij
het overleg van de Aartshertog met de zijnen afluistert. Wij dienen de
bewuste episode dus t e zien als een combinatie van: feitelijke gegevens
naar Van Reyd, intrige naar Tasso, details naar eigen vinding.
Na het overzwemmen v an „de diepe en straffe watervloet" rijdt de jonge
krijgsman in grote spanning en angst verder, „Sick denckende verrast, en
elcken oogenblick // Bespiet en achterhaalt, waer dat hy hoort de winden //
Een blat beweegen, aen de hoochgetackte linden, // Of 't lichte pluymgediert
te soecken sijn gemack, // Sich self verroeren of beweegen op een tack"
(blz. 337). 57 Maar tenslotte bereikt hij veilig de legerplaats v an Maurits, en
brengt deze het nieuws over betreffende de nederlaag v an Ernst Casimir en
De Prins treft onmiddellijk zijn maatde plannen van de vijand (blz. 338).
een jongere broer
regelen. Hij zendt graaf Lodewijk Gunther van Nassau
bij het intreden van de
van Ernst Casimir en bevelhebber van de ruiterij
eb naar de overkant van de Nieuwpoortse haven om de opmars van de Spanjaarden te vertragen en zo het gros van het leger de gelegenheid te bieden bij
laag water eveneens over te steken. A an de overzijde van de haven stoten de
ruiters van Lodewijk Gunther vrijwel dadelijk op die van de vijand. Het
komt tot schermutselingen, die in het voordeel van de Staatsen verlopen; er
valt zelfs een hopman in hun handen (blz. 339-342). Onderwijl slaagt
Maurits erin, zijn leger over het water te brengen en op te stellen voor de slag.
Hij spreekt de soldaten toe (blz. 342-343). Als hij de jonge Frederik Hendrik
in veiligheid wil brengen op een van de schepen die hij zee laat kiezen, smeekt
deze zo ernstig te mogen blijven dat hij tenslotte daarin toestemt (blz. 344).
Canto III (610 regels; Triodon, blz. 344-360)
Dan begint de grote slag: „En nu het krijchsgerucht en 't dreunen der tamboeren, // En van trompetten, ginck de hooge locht beroeren, // En gaf een
aenvanck en beginsel tot den strijt" (blz. 344-345). Deze heeft een wisselend
verloop, waarbij het er voor de Staatsen soms heel somber uitziet. Van Bos
geeft daar geen duidelijk beeld van; naar het voorbeeld van Tasso 58 concentreert hij zich op het uitbeelden van mêlée's en het heldhaftig optreden van
afzonderlijke aanvoerders. In een eigenmachtige, maar succesvolle charge
slaat Lodewijk Gunther de Spaanse ruiterij terug en ,achtervolgt ze tot onder
de wallen van Nieuwpoort (blz. 346-348). Wij zijn getuige van de felle strijd
om een a antal duintoppen door , den ridderlijcken Veer" [ = Sir Francis Vere]
(blz. 348-351); van een nieuwe charge door Lodewijk Gunther, maar nu op
bevel van Maurits (blz. 352-354); van de redding van Vere, wiens paard onder
hem neergeschoten is, door „een Edelman" die hem achter op het zijne neemt
(blz. 354-356); van de hulp die Vere's broeder en Bael [= hopm an Van Balen]
op last van Maurits aan de benarde Engelse troepen brengen (blz. 356-357);
van een nieuwe aanval die Francis Vere daarop inzet (blz. 357), een derde
charge door Lodewijk Gunther (blz. 358). Tenslotte beginnen de Spanjaar,

5' Opnieuw een reminiscens aan Vergilius. Als Aeneas, met zijn vader op de rug, Ascanius
aan de hand en Creusa achter zich, uit Troje vlucht, schrikt ook hij van ieder geluid
(Aen. II, 728-729) :
Nunc omnes terrent aurae, sonus excitat omnis
Suspensum, et pariter comitique onerique timentem.
58 Zie boven, blz. 474.
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ten grondslag ligt. Zo b.v. als de ruiters van Lodewijk Gunther de gevaarlijke
havenmond van Nieuwpoort oversteken (blz. 339):
Soo in Meandersó4 diep een witgepluymden hoop
Van swanen, uyt de vlucht van over d'hooge toppen
Der bergen, werpt sich neer, en gaat den doorganck stoppen
Der golven, en bedeckt met veeders wit als snee,
De mont des waaters en de kalmte van de see.

Wij mogen aannemen dat de ruiters een witte pluim op hun helm hadden, en
dat er bij hun zwemmen en waden niet veel meer dan het behelmde hoofd
boven het water uitstak. Dat maakt de vergelijking met „een witgepluymden
hoop van swanen" visueel bijzonder suggestief. Niet minder geslaagd is de
vergelijking van Francis Vere, die zijn paard verloren heeft en nu te voet verder strijdt, met een maaier (blz. 355):
Nu rechts dan weeder slincks ginckt gy u armen swajen,
En wat u voorquam voor u voeten neder majen,
Gelijck een majer 't gras met synen seysen snijt,
En spreit op d'aarde neer in d'heete somer tijt,
Geen slach en wiert vergeefs door uwe hant gegeven,
En wat gy raackte was een lichaam sonder leeven.

Zulke vergelijkingen dragen er inderdaad toe bij, de Mauritias uit te heffen
boven de kroniek en in de sfeer van het epos te brengen.
Nog effectiever is in dat opzicht de Tassoniaanse verteltrant voor gevechtsepisoden. Ik laat hier de beschrijving volgen van een mêlée in het heetst van
de slag bij Nieuwpoort, als de Spanjaarden een aanval doen op de door Sir
Francis Vere bezette duinen (blz. 349):
Daer rees een hart gevecht, en yeder sonderlingen

5

10

15

Deed daer sijn best; de een de hoochte te bespringen,
Ontsach noch vier noch swaert noch wat hem wederstaet,
En licht dat prijckel en dat groot gevaer versmaet:
En kreunt sich niet of hy uit 't midden van haer allen,
De een en d'andre siet ter aerden neder vallen;
Dees door een vinnich loot geworpen neer te gront,
En die door swaert of spiets doorstoocken en gewont.
En d'ander weder haer en 't haere te verweeren,G 5
En den bespringer met gewelt daer af te keeren,
Stout op sijn voordeel en verstoort door d'overlast,
Rept sijne handen en sijn rappe voeten vast,
Nu hier dan weder daer het vyantlijck vermoogen
Te stutten 66 poogend, en te treden onder d'ogen,
En y167 te maecken daer so mennich harden stoot,
Geparst door 't prijckel en gedreeven door de noot.

Een soortgelijke episode vindt men reeds eerder op blz. 325 (waar het om de

slag bij Leffinge gaat), en bepaalde uitdrukkingen
b.v. „door een vinnich
loot geworpen neer te gront"
keren ook elders met kleine variaties wel te" Meander: rivier in Klein-Azië.
6 5 haer en 't haere te verweeren: om zichzelf en het hunne (de door hen bezette hoogte) te

verdedigen.
6 6 stutten: tegenhouden.
6 7 yl: ijdel, vergeefs.
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Bos' zinspeling
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Dit duerd' een wijl, tot dat te swak voor ons vermogen
Den Iber71 liet 't gevecht, en weer is afgetogen,
Nalatende een deel der synen in het sant,
Als oock een hopman als gevangen in onse hant.
Voorspoockend haren val en sware nederlagen,
Waar met haar onsen Vorst doen en ter selver dagen
Den lust brack, en vergaan haar overmoedicheit,
En groote hoochmoet deed vol trots en onbescheit.
(Triodon, blz.340-342)

Het is duidelijk, dat Van Bos er niet altijd even goed in geslaagd is de kroniekstijl te vermijden; vooral in de boodschap van Maurits a an Lodewijk
Gunther blijft hij te dicht bij het proza v an Van Reyd om veel verder te komen
dan een berijming daarvan. Maar het is evenzeer duidelijk, dat hij nadrukkelijk
getracht heeft zijn narratio in de sfeer v an het epos te brengen; met name door
de vergelijking van Maurits' ongeduld met 4at v an het renpaard vóór de aanvang van de rennen, en door zijn beschrijving van de schermutseling tussen
de ruiters als „eer een vrolijck hantgespel" dan een serieus gevecht. Deze
beide uitbreidingen zijn stellig niet zonder verdienste; vooral het ruiter-tournooi wordt ons levendig voor ogen gesteld. Compositorisch is het juist,
dat Van Bos de mededeling laat vervallen , dat Lodewijk Gunther van de gevangen genomen hopman „de nedertaghe van sijnen Broeder (verstont)".
Maurits wist daar al van ook bij Van Reyd —, zodat het voor het verloop
van de handeling irrelev ant is dat Ernst Casimir's broeder er nu ook v an hoort.
Maar al is het fragment in verschillende opzichten gelukkig uitgevallen, op
één kardinaal punt schiet het tekort. Evenmin als in de Belgias slaagt Van
Bos erin dichterlijke verhevenheid te bereiken; evenmin als daar komt hij uit
„boven een ietwat veredelde «gewone» taal, waarvan de voornaamste verdienste is dat zij vrijwel steeds vaart weet te behouden". 72 En dat geldt voor
de gehele Mauritias. De verzen hebben onmiskenbaar de vereiste epische
vaart, maar bereiken niet het poëtische niveau dat men in een epos verwachten raag.
Conclusie

Doordat het in de Mauritias om één enkele gebeurtenis gaat, is de structuur
daarvan veel gelukkiger uitgevallen dan die van de Belgias. Er is ditmaal geen
sprake van juxta-positie en het ontbreken van samenh ang. De éne gebeurtenis
brengt vanzelf mee, dat er eenheid van handeling is. De symmetrische bouw
een veldslag in het eerste en in het derde Canto, met het afluister-avontuur
als hart van het tweede
kan niet anders dan geslaagd worden genoemd; dat
de symmetrie tevens antithetisch is
in het eerste Canto loopt de slag uit op
een nederlaag, in het derde op een overwinning
is nog een plus-punt te
meer. Natuurlijk werd deze gelukkige structuur in de hand gewerkt door het
verloop der gebeurtenissen die de auteur te beh andelen had, maar men mag
ze toch niet dááraan alleen toeschrijven. Van Bos heeft wel degelijk recht op
waardering voor de dispositio van zijn stof. Hij had de nederlaag van E rnst
Casimir niet zo uitvoerig hoeven te behandelen dat zij het tegenbeeld werd
van de overwinning die Maurits behaalde. Hij had de inhoud van zijn tweede
Canto in enkele tientallen regels kunnen samenvatten, zonder er een interlu71 Den Iber: (hier voor) Spanje, de Spanjaard.
' 2 Zie boven, blz. 471.
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waarin hij alles vond wit hij nodig had en waarmee wij bij de bespreking van
zijn epos dus kunnen volsta an.
De bron voor de Baeto-mythe

Die bron is de berijmde vaderlandse geschiedenis, die in 1645 werd uitgegeven door de blinde auteur Kasper Wachtendorp? 5 en waarvan het titelblad
luidt:
Oude Hollandsche Geschiedenissen // Ofte Corte /1 Rym-Kronyck //
Verdeelt in XIII! Boecken, // beginnende van de Suntvloet, tot den Iare
1560. // Verciert // Met verscheyden topere Platen // Door // Casparvm
Wachtendorp // Tot Amsterdam, // Gedruckt by Iohannes Pauli, op de
// Geldersche Kay inde Romer, Anno 1645. 76
Uit dit werk blijkt, hoe ook de rijmkroniek zich aangepast had aan de
poëtische opvattingen van het midden der 17de eeuw. De verdeling in Boecken
behoeft misschien niet uitsluitend op rekening van die aanpassing te worden
gesteld, al zal zij er ongetwijfeld door zijn bevorderd. Daarentegen is de versificatie in weliswaar weinig poëtische, maar over het algemeen goed geconstrueerde alex andrijnen, met zorgvuldige alternering van mannelijke en vrouwelijke rijmparen typerend voor de tijd van ontstaan. Wachtendorp kon
zich voor zijn rijmkroniek geen andere versvorm voorstellen dan de verhalende
alexandrijn. Bovendien maakte hij vrij veelvuldig gebruik van de epische allocutie, van vergelijkingen die men met enige goede wil Homerisch zou kunnen
noemen, en soms zelfs zij het dan terloops van het Wonderbaarlijke.
Dat laatste is b.v. het geval, als hij beschrijft hoe in de tijd van Noach de
mensheid steeds meer ontaardde, zodat er geen plaats bleef voor de Deugd:
„De deucht, de edele Vrou wert Ballingh op der aerde, // En vloogh ten hemel
op, daer sy haer reynheyt sp,aerde. // Sy quam voor Godes Throon met scheuren in haer kleet, // Met tranen op de wangh en klaeghde soo haar leet. [:] //
Zijt ghy niet groote Godt de geene die my baerde?" enz. God geeft aan haar
klacht gehoor en besluit tot de Zondvloed. Het blijven echter slechts uiterlijkheden. In wezen is Wachtendorp's werk inderdaad niet meer dan het titelblad aankondigt: een rijm-kroniek, d.w.z. een pretentie- en compositieloos
relaas van feiten, overleveringen en anecdoten, in zoveel mogelijk chronologische volgorde.
Wat er over Baeto
hier Bathus genoemd
wordt meegedeeld, laat zich
als volgt samenvatten.
De nakomelingen van Grijph
een kleinzoon van Jafeth, die na de behouden landing van de Ark zijn vader Nolach verlaten en zich in Europa gevestigd
had waren in Hongarije tot een volk uitgegroeid. Zij dienden de veldgod
Pan en leefden aanvankelijk in vrede en voorspoed. Daarin kwam echter verandering, toen de betekenis van het zout als conserverings-middel werd ontdekt
en de zoutwinning zich ontwikkelde. „De Heeren van het Landt die stelden
hier op keuren, // En tollen al te swaer voor het gemeene Volck". Dat leidde
75

Volgens I. J. Brugmans was deze ondanks zijn blindheid achtereenvolgens predikant te

Deursen (NB), Nieuwpoort, Oudewater, Breda en Gouda, waar hij in 1700 stierf
(N.N.B. W., V, kol. 1084). In het oudere Biographisch Woordenboek van A. J. van der
Aa wordt echter gewaarschuwd tegen verwarring van de blinde Amsterdamse auteur
met de predikant van diezelfde naam.
7 6 In 1648 verscheen van dit werk een tweede druk in 's-Gravenhage.
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tenslotte tot een burger-oorlog. „Het onderdruckte deel heeft tot haer Hooft
verkooren // Bathus, een deftigh man van d'oude stam gebooren". Hoewel deze
trachtte met koning Handolph tot een vergelijk te komen, kreeg hij daartoe
geen kans. Met een machtig leger rukte Handolph tegen Bathus op, „Die
met een kleynen hoop heeft op het vlacke Veldt // Sijn Leger [= legerplaats]
uytgevoerdt, en Tenten neer-gesteldt", waar hij „houdt hem stil, besloten in
de wallen". Door een nachtelijke uit- en overval weet hij Handolph's leger
tot de aftocht te dwingen. De koning keert daarop „met grooter macht" terug, „Maer Bathus met sijn Volck heeft hem alsoo ontfaen // Dat Handolph
van het Paerdit gevallen, t'huys most gaen". Ook een derde poging van de
koning om het verzet te breken mislukt,
En eyndelijck besluyt hy lijf om lijf te vechten,
In 't toesien van sijn Volck en oock van Bathus Knechten:
Dit was ontrent die tijdt dat Turnus wierdt gedoodt,
Die Heer Aeneas een gelijcke strijdt aen-boodt.

Bathus neemt de uitdaging tot een beslissend tweegevecht aan: de ,overwinnaar
zal koning zijn over het gehele volk. In een verbitterd duel
eerst te paard,
daarna te voet wordt Handolph overwonnen en gedood. In diens plaats
koning geworden, ziet Bathus echter ondanks de gemaakte afspraak de burgeroorlog voortduren:
Dies hy sijn Vaderlant, en d'alderhooghste staten
Uyt liefde van de vree gedacht heeft te verlaten.
Een groot deel van sijn volck wil met hem dwalen gaen,
En op een ander plaets haer wooningh neder-slaen.

De vrijwillige ballingen vestigen zich in de vruchtbare streek die zich uitstrekt
„van Reenen tot de Wael". Niet allen echter; een gedeelte van Bathus' volgelingen was in Hessen achtergebleven, „Vermoeyt van soo veel weechs, en
die geen reysen lusten". Vandaar de grote overeenkomst „van Wesen en gelaet,
van kleeren en van seden" tussen Hessen en Hollanders:
De Hessen zijn soo wel Catti geweest genaemt,
Als Hollanders, die oock voor Catti zijn befaemt. 77
Vanuit de Betuwe breidt Bathus' volk

„Dat zijn de Batavi die soo veel
Schrijvers roemen"
zich verder over het land uit, tot aan de zeekust. Evenals de Betuwe is ook dit gebied naar Bathus genoemd: het Griekse woord
f3aaoc betekent immers „hol en diep", vandaar de naam Hol-land. Een
ander deel van de Bataven vestigt zich onder leiding van Bathus' broeder
Salant in de streek die naar hem Zeeland heet; diaar wordt een stad gebouwd,
welke ter gedachtenis aan Bathus' en Salant's vader Meetèl de naam Middelburg krijgt. Ook degenen, die i n de Betuwe zijn gebleven, gaan over tot de
stichting van een stad: „Batavoduyren [= Batavodurum]: // Dat Wijck te
Duyrstee is, gelegen by de Ling". 78 (fol. C r° - D2 v°)
" Wachtendorp doet hier blijkbaar een wat geforceerde poging om zijn voorstelling van
zaken in overeenstemming te brengen met de mededeling van Tacitus (Germania 29)
dat de Batavieren „Chattorum quondam populus et seditione domestica in eas sedes
[ = het eiland der Batavieren] transgressus" waren.
78 Een zonderlinge situëring; heeft Wachtendorp misschien de Linge met de Lek verward?
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Verder-op komt de legende van de stad Gelder aan de orde. Ten tijde van
de Franse koning Karel de Kale werd de streek bij de Niers geteisterd door
een monster: „Een feninigh wildt gediert, gebroetsel v an een Haen, // Of
van een water-slangh", zowel met een ruige huid als met veren bedekt, dat
met „wonder hees geluyt, gelijck een menschen stem, // Riep driemael Gellere
met vreselijck gebram". 79 Niemand durfde in de buurt te blijven wonen.
Maar tenslotte wisten „twee Soonen van de Heer v an Pont", Wichardt en
Lupoldt, het monster te doden. Wichardt „heeft daer na de plaets met muyren
omgevadt, // Dat is nu Gelderen 89 een redelijcke Stadt: // Die heeft het gantsche L an dt rondtom de naem gegeven". (fol. F r° - v°)
Nog weer verder-op wordt nader ingegaan op de voorgeschiedenis van
Holland, waar „als voor-verhaelt" de Bataven zich kwamen vestigen.
Er woonden daar ook reuzen. Bekend is vooral de reuzin Walberech geworden:
Die plagh ontrent den Haegh haer wolligh Vee te voen,
Sy weyden Ossen en oock Paerden in het groen;
Gewendt van Hollandt af na Engelandt te treden,
Door 't midden van de Zee met uytgestreckte leden.

Wachtendorp kan niet nalaten daaraan toe te voegen, dat zij een waardige
vrouw voor Polyphemus geweest zou zijn, als deze in haar tijd had geleefd.
(fol. G2 v° - G3 v°)
En tenslotte krijgen wij, in verband met de kerstenings-geschiedenis van
Medemblik, terloops ook nog te horen hoe deze stad aan haar naam is gekomen. De mensen-offers, die daar werden gebracht, waren ingesteld door
De toornige Medee Voogdesse van de Stadt,
Daer van oock Medemblick, haer naeme heeft gehadt.

Even verder wordt zij vol-uit „de Toveres Medea" genoemd, zodat er niet aan
getwijfeld behoeft t e worden wèlke „Medee" Wachtendorp op het oog heeft.
(fol. H v° - H2 r°) 81
7 9 gebram: gebrul.
so Zo genoemd naar de roep van het monster : Gellere.
81
Aan welke bron Wachtendorp zijn gegevens heeft ontleend, heb ik niet nagegaan.
H. Kampinga vermeldt in zijn De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis b ij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw (diss. Leiden; 's-Gravenhage
1917) de Baeto-mythe slechts zeer terloops. Hij verwijst daarbij naar Gerardus
Noviomagus' Historia Batavica (1530), maar voegt in een noot toe dat Noviomagus
naar eigen zeggen een oudere kroniek volgt, die niet identificeerbaar bleek (blz. 65).
Kampinga noemt in dit verband het boek van Wachtendorp niet, maar het komt wel
voor in zijn „Lijst van gebruikte auteurs" (blz. xxxii). — Meer aandacht aan Wachtendorp's kroniek wijdt H. van de Waal in zijn Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800, 2 delen ('s-Gravenhage 1952) : deel I, blz. 80; deel II, blz. 40
(sub 80: 5 en 6), en blz. 53 (sub 104: 5). Op laatstgenoemde bladzijde wordt ook de
Batavias, die in Kampinga's „Lijst" niet voorkomt, terloops genoemd, zonder dat er
echter verband wordt gelegd tussen dit epos en de kroniek van Wachtendorp. —
Ik heb het aan mijn oud-leerling Dr. P. E. L. Verkuyl te danken, dat ik dit verband
heb ontdekt. Hij wees er mij namelijk op, dat de Batavias door Van de Waal wordt
vermeld, wat er mij toe bracht de bewuste plaats op te slaan. Ik vond daar in dezelfde
noot de opsomming van een reeks curieuse namen uit Wachtendorp's rijmkroniek
die op één na ook in de Batavias voorkomen. Nader onderzoek bracht toen aan het
licht, dat deze kroniek de bron is geweest waaraan Van Bos alle gegevens voor de
Baeto-mythe heeft ontleend.
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zich op te beroepen dat hij precies hetzelfde gedaan had als de beroemde ependichters uit de Oudheid en uit de Italiaanse Renaissance; wat men bij hen bewonderde, kon men daarom bij hem niet afkeuren. In ieder geval is een dergelijke mededeling-op-het-titelblad mij in onze letterkunde van elders niet
bekend, en ook buiten onze grenzen was iets dergelijks voor zover ik weet
— allerminst gebruikelijk.
Van Bos' verwijzing naar zijn oude en moderne „Italiaensche" voorbeelden
is een goede aanleiding om hier tevens te vermelden, wèlke voorbeelden hij
in zijn Batavias heeft gevolgd. Daarmee loop ik uiteraard vooruit op het resultaat van ons verdere onderzoek, maar de winst ervan is dat mijn betoog
overzichtelijker en duidelijker wordt, als ik de modellen bekend mag veronderstellen.
Ver-uit het belangrijkste voorbeeld is Vergilius geweest, zoals trouwens te
verwachten viel op grond van de subtitel „Batavische Aeneas". Maar de invloed van Statius doet zich gelden in de manier waarop Vergilius door Van
Bos wordt geïmiteerd: slechts naar het uiterlijke aspect, met verwaarlozing
van de centrale idee die de Aeneis beheerst en er zin aan geeft. Ook Lucanus vinden wij als model terug; naar het voorbeeld van diens Pharsalia laat
Van Bos het Wonderbaarlijke achterwege, maar verleent hij ruim plaats aan
het magische. De eliminatie van het goddelijk- (en duivels-)bovennatuurlijke,
die de Mauritias kenmerkt, zet zich in de Batavias dus voort; dáár ontbrak
echter de magie, die hièr het wegvallen van het Wonderbaarlijke moet compenseren.
Méér dan aan Lucanus heeft V an Bos voor zijn magische episoden overigens te danken gehad aan Tasso, die hij
evenals in de Mauritias
ook volgde in diens verteltrant bij gevechtshandelingen.
En tenslotte
blijkt ook Ariosto zijn invloed te hebben doen gelden, niet alleen in een rechtstreeks aan hem ontleende episode, naar vooral in de onbekommerdheid
waarmee verhalen worden ingelast die met de hoofdhandeling niet of nauwelijks verband houden.
3. De derde merkwaardigheid van het titelblad is, dat de opdracht van de
Batavias aan Jeremias vaan Vliet dáár te vinden is en niet in een afzonderlijke
toewijding onder het voorwerk. Er is zelfs helemaal géén voorwerk. Wat Van
Bos in verband met zijn epos aan Van Vliet te zeggen heeft, vormt het begin
van zijn gedicht, waar het de plaats inneemt van propositio en invocatio. De
opdracht op het titelblad kan daarom beschouwd worden als een aequivalent
voor b.v. „ad familiares", „ad Herennium", „ad Pisones", waarmee in de
Oudheid een betoog of gedicht in epistolaire vorm werd aangekondigd. In
zoverre klopt het dus dat Van Bos, na de vermelding van Van Vliet in zijn
titel, de Batavias inzet met een tot hem gericht epistolair exordium. Daar staat
evenwel tegenover, dat een dergelijke inzet onverenigbaar is met de traditie
van het epos. Wij zullen dan ook zien, dat de revolutionaire afwijking van Van
Bos allerminst ten goede gekomen is aan het werk dat ermee werd ingeleid.
Vooraf dien ik echter mee te delen, wat er omtrent de persoon van de
destinataire bekend is. Dat is, voor zover ik weet, bijzonder weinig. Ik heb
slechts kunnen vinden, dat Jeremias van Vliet een vooraanstaand dienaar van
de Verenigde Oostindische Compagnie was, die haar achtereenvolgens als
opperhoofd van Siam, gouverneur van Malakka en raad van Indië gediend
heeft; bovendien gaf hij enkele publikaties in het licht over zijn ervaringen in

het verre Oosten. Hoe Van Bos hem heeft leren kennen en in welke relatie zij
tot elkaar stonden, heb ik niet kunnen vaststellen.
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Het epistolaire exordium

Van Bos' inzet telt 60 regels, en bevat wat wij verwacht zouden hebben in
het voorwerk aan te treffen, hetzij in een uitgewerkte Opdracht, hetzij in een
„Aen den Leser". De dichter zet er uiteen, welke overwegingen hem ertoe
gebracht hebben zijn episch werk voort te zetten ondanks de teleurstellende
ervaringen die hij daarmee tot dusver heeft opgedaan. Zijn betoog is overigens gecompliceerd en onhelder, zodat het moeite kost het te volgen. Ik meen
de inhoud ervan, parafraserend en citerend, als volgt te mogen samenvatten:
Van Bos betreurt het niet méér poëtisch talent te bezitten, zodat hij zich
de dankbaarheid v an zijn tijdgenoten en eeuwige roem zou kunnen verwerven, en zodat zijn „slappe pen" hier richt hij zich tot Van Vliet
zou kunnen „Oock u opofferen, een gift die niet in schijn, // Maer rechte
waerdicheyt u gunst mach waerdich zijn". 83 Bovendien heeft hij het ongeluk geboren te zijn in een tijd, die geen belangstelling meer heeft voor de
vruchten van de geest en „De schoone wijsheyd deed voor gout sijn glans
verliesen". Onder deze omstandigheden blijft al zijn dichterlijke inspanning vergeefs, „En mijne kracht, die 'k meend in d'aenvang yets te lijcken,
// Voel ick hoe langs hoe meer vermind'ren en beswijcken". Het best kon
hij er maar mee ophouden. Maar zijn Muze, „die so gaeren sweet en
swoecht", laat hem niet met rust. Opnieuw schijnt zij „ten arrebeyt 84 sich
selven toe te rusten", al weet zij „hoe swacken loon beswaerde moeyten
kroont, // Hoe schaers den yveraer de schampre tong verschoont". En zo
brandt dus de dichter van verlangen om nèg eens aan het werk te gaan en
te zien of hij zijn vorige mislukkingen slechts k an uitwissen „Met weeder
op een nieuw te doolen en te missen" d an wel ... eindelijk succes hebben!
Daar komt nog iets bij. Als hij in zijn momentele moedeloosheid het
dichten „voor kleenen tijt" opgaf, zou hij slechts dubbel ongelukkig zijn,
omdat hij het niets doen zou ervaren als „vyandt van mijn eer" en er
-

daarom geen rust in zou vinden. Het is voor hem dus beter zich geleidelijk
voor te bereiden op een periode van „leedicheyt" in de toekomst, als
dichterlijke eerzucht hem niet meer voortdrijft. Dan eerst „Sal sachte
rust van my noch endlijck sijn beleeft". De implicatie daarv an wordt niet
uitgesproken, maar is natuurlijk: totdat het zo ver is, zal ik blijven dóórdichten. En met deze conclusie eindigt het exordium. In reg. 61 keert de
auteur zich van verdere beschouwingen af: „Doch tijt ist dat ick neem
mijn voorstel85 by der hand"; in reg. 62 begint hij met de narratio. (blz.
3-4)
Erg overtuigend kan men deze uiteenzetting moeilijk noemen. Er zit bovendien een groot stuk topiek in, dat men niet al te serieus moet nemen: de
betuiging van beperkte dichterlijke begaafheid is een traditionele bescheidenheids-formule; het heimwee naar de „beeter eeuwe soo veel eeuwen van te
vooren" berust op de conventionele verering voor de aetas aurea; de „schampre tong" van vitters en kritikasters vormt een cliché dat men in vrijwel alle
opdrachten of voorberichten aantreft. Toch meen ik, dat achter dit alles wel
S 3 Dit zijn de enige regels, die rechtstreeks naar Van Vliet verwijzen en het epistolaire
karakter van deze inleiding onderstrepen.
84 Met een bijgedachte aan arrebeyt = barenspijn?
85 voorstel: plan.
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degelijk een persoonlijk element schuil gaat. Lambert vaan Bos is inderdáád
teleurgesteld door de onverschilligheid waarmee zijn Triodon door het publiek ontvangen of liever: genegeerd is. Hij heeft aan zelfvertrouwen ingeboet en begint te twijfelen aan „mijne kracht, die 'k meend in d'aenvang yets
te lijcken". Nog één keer wil hij echter proberen gehoor te vinden, nu met
een volwaardig legendarisch epos volgens de beste traditie van oude en moderDat hij, toen succes opnieuw uitbleef, definitief
ne poëten: de Batavias.
van het epos ,afzag, 86 bevestigt de indruk dat het om een laatste poging ging.
Men vraagt zich onwillekeurig af, of dit merkwaardige
en een beetje
„zielige"
exordium wel tot de oorspronkelijke opzet van de Batavias heeft
behoord. Het is moeilijk zich in te denken dat Van Bos, die blijkens zijn beide
vorige epen heel goed wist hoe een heldendicht moest beginnen, hier van de
aanvang af daarvan zou zijn afgeweken. Aannemelijker lijkt de veronderstelling dat hij achteraf toen de Batavias op het punt van verschijnen stond
de inzet heeft gewijzigd, en propositio plus invocatio vervangen door zijn
beroep op de lezers om belangstelling en begrip. De Batavias verscheen in
de loop van 1648, ongeveer een jaar na de (titel)uitgave van Triodon. Van Bos
moet dus het heldendicht over Baeto geschreven hebben, vóórdat het echec
van zijn eerste epische bundel duidelijk aan het licht getreden was; daarvoor
was immers toch wel een jaar nodig. Toen hij aan de Batavias begon, had hij
dus nog geen reden om zich ontgoocheld te voelen. Eerst toen dit werk voltooid en misschien reeds gedrukt was, werd hij met de harde werkelijkheid van
een onverkoopbaar gebleken Triodon geconfronteerd. Als dit juist is, wordt
begrijpelijk dat hij het oorspronkelijke exordium van zijn epos opofferde om
plaats te maken voor zijn noodkreet. De kans dat deze de aandacht zou trekken, werd daardoor veel groter dan wanneer hij er een „Aen den Leser" van
had gemaakt of een tot Jeremias van Vliet gericht betoog. Het voorwerk werd
door de lezers immers vals bijkomstig beschouwd en dus gemakkelijk overgeslagen; voor de eerste kennismaking met een boek sloegen zij het eigenlijke
begin daarvan op, en idáár moesten zij dus vinden wat Van Bos hun te zeggen
had. Wellicht heeft daarnaast ook nog de overweging gegolden, dat bij de
deskundigen onder hen de volkomen onorthodoxe inzet een schok-effect zou
veroorzaken dat eveneens tot lezen kon brengen.
Intussen
hoe dit ook zij, uit poëtisch oogpunt is het bewuste exordium
een welhaast onvergeeflijke misgreep. Niet omdat Van Bos daarmee de traditie verzaakte en tegen , de regels vaan het genre inging, maar omdat hij niet gevoeld heeft dat in dit geval de regels gelijk hadden en hij door zijn afwijking
het wezen van het epos aantastte. Men zou het epos kunnen vergelijken met
een imposant bouwwerk, en de inzet met het voorportaal waardoor men dit
binnentreedt. Dat voorportaal moet in stijl en sfeer bij het bouwwerk passen;
het moet door zijn eigen verhevenheid voorbereiden op die welke in veel indrukwekkender dimensies daarachter ligt. Bij het exordium man Van Bos is
van iets dergelijks geen sprake. Het leidt niet in en het bereidt niet voor; het
voorportaal is er vervangen door een particulier aanbouwsel dat niet bij de
façade hoort en die grondig bederft. Daar komt nog bij, dat de lezer door
86

De Britannias is voor Van Bos niet een „Vervolg van sijne Heldendichten" — zoals de
Batavias op het titelblad wordt genoemd — ,maar een gelegenheidsgedicht waarvan
het onderwerp zich het best leende voor een, althans naar het uiterlijk, epische vormgeving.
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Van Bos' noodkreet in geen enkel opzicht wordt ingelicht omtrent de held die
hij in het epos zal ontmoeten, wat des te irriterender werkt omdat ook het
titelblad hem daarover geen uitsluitsel gegeven had. Als men in reg. 62 voor
het eerst de naam Baeto tegenkomt, is men geneigd zich verontwaardigd af
te vragen waarom daar zo lang op moest worden gewacht; en die verontwaardiging doet een mogelijk effect van de noodkreet volledig teniet.
Eerste Boeck (798 regels; blz. 3-21)

In het derde jaar van Baeto's omzwervingen wordt diens vloot bij de kust
van (West-)Friesland overvallen door noodweer. Het gebed van de held tot de
„geduchte goden" wordt echter verhoord: Baeto's schip bereikt veilig het land.
Aldaar „op een berch geklommen" (blz. 6) ziet hij tot zijn vreugde ook het
schip van zijn broeder Salant behouden binnenkomen. Dan gaat hij op jacht
en schiet drie jonge herten, voor de bemanning van elk van zijn drie schepen
één. De volgende morgen maakt hij „met sijn beminden Ludewijck" (blz. 8)
een verkenningstocht. Zij ontmoeten „een jonge jagerin", van wie Baeto twijfelt of zij mens is dan wel godin en die hij dienovereenkomstig aanspreekt, als
hij haar vraagt: „wat lant is dit?" Het meisje antwoordt geen goddelijke eer
waardig te zijn; zij is slechts de onderdane van een machtige koningin die
toverkracht bezit. Daarmee gaat zij haars weegs, zonder de naam van het land
of die van haar koningin te noemen. Baeto en Ludewijck trekken verder
en ontdekken even later de stad van Medea 87 in aanbouw: ieder is er druk aan
het werk. Zij vragen Medea verlof „Ons scheepen afgeslooft en weerloos
boven dien, // Een weynich iaen u strant en oever te versien" (blz. 10). Het
antwoord van de koningin is zo gunstig als maar mogelijk is: „Niet salder sijn
ontseyt verstroyde vreemdelingen" (blz. 10). Zij, neemt hen mee naar haar
paleis, stuurt „wijn en voorraet" naar de mannen op het strand, en doet voor
haar gasten een feestmaaltijd aanrichten. Aan het einde van het banket laat zij
voor de vriendendronk een kostbare beker rondgaan, waarop momenten uit
het leven van Bacchus 88 staan afgebeeld (blz. 11). En dan vraagt zij Baeto
om het verhaal van zijn lotgevallen (blz. 12).
Het lijkt mij overbodig, punt voor punt aan te wijzen hoe nauwkeurig
Van Bos hier het eerste Boek van de Aeneis volgt. Tot in details doet

hij Baeto hetzelfde beleven als Aeneas. Alleen laat hij alle gedeelten weg,
Hoe zij ineens weten dat de koningin zo heet, wordt niet duidelijk. Blijkbaar veronderstelt Van Bos dat zijn lezers de mythe, zoals Wachtendorp die vertelt, goed genoeg
kenden om hem te kunnen volgen. De aanduiding van Medea door de „jonge jagerin"
als een machtige tovenares kon dan als identificatie inderdaad voldoende zijn. Evenzo
neemt Van Bos aan, dat zijn lezers zonder meer in de stad-in-aanbouw Medemblik
zullen herkennen, dat volgens Wachtendorp naar Medea werd genoemd.
88 Het zal wel geen toeval zijn, dat drie van de vier beschreven voorstellingen precies overeenkomen met de charmante kopergravures van Jacob Matham, die in Daniël Heinsius ' Nederduytsche Poemata diens „Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus" illustreren.
Bij de episode van Bacchus en Ariadne heeft Van Bos vrijwel zeker de desbetreffende
gravures op blz. 120 en 123 voor ogen gehad; bij die van de spottende schippers, die
in dolfijnen worden veranderd, de gravure op blz. 132, bij die van de naast Jupiter
tegen de Giganten strijdende Bacchus de gravure op blz. 126. — In de moderne editie
van Heinsius' lofzangen door L. Ph. Rank, J. D. P. Warners en F. L. Zwaan (Bacchus
en Christus, Zwolse Drukken en Herdrukken nr. 53, Zwolle 1965) vindt men deze
gravures resp. op blz. 140 en 146, 164, 152.
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die met goden-handelingen en godenverschijningen te maken hebben: het
bezoek van Juno aan de windgod Aeolus om hem te bewegen zijn stormen over de vloot der Trojanen te doen losbarsten; het ingrijpen van
Neptunus; de interventie van Venus bij Jupiter ten gunste van Aeneas; de
zending van Mercurius naar de Carthagers om hen tot gastvrijheid tegenover de Trojanen te stemmen; de nubes die Aeneas en Achates bij hun
komst in Carthago aan het oog onttrekt, totdat alles veilig blijkt; de machinaties van Venus om Dido verliefd te doen worden op Aeneas. Merkwaardigerwijs wordt echter de ontmoeting met de „jonge jagerin" wè1
gehandhaafd. Vermoedelijk vond Van Bos deze passage een tè beroemd
en typerend „herkennings-moment" om ze in zijn imitatie te willen missen. Maar ook hier werkt hij het bovennatuurlijke weg. Bij hem is de jageres een gewoon meisje en geen vermomde godin. Daardoor wordt
Baeto's begroeting 89 een overdreven en veel te lang uitgesponnen compliment. Bovendien is de ontmoeting in de Batavias niet functioneel. Anders
dan Aeneas van Venus, krijgt Baeto van zijn „jagerin" nauwelijks een
nuttige inlichting, zelfs niet de naam van het land waar hij zich bevindt!
In het algemeen trouwens betekent de eliminatie van het Wonderbaarlijke een wezenlijke verarming van de imitatie: er blijft een vrij nuchter
en simpel verhaal over, dat Van Bos in ruim 340 regels kan afdoen
(tegenover de ruim 740 die Vergilius nodig heeft).
Baeto begint zijn verhaal met tegenzin. Het is voor hem het openkrabben
van een oude wonde; „u beveelen // Nochtans, vermach ick nu geensins te
weederstaen, // Des soo u 't hooren lust sal ick 't u vangen aen" (blz. 12).
Hij en de zijnen komen uit Hongarije, waar het leven goed was, totdat Randolph er koning werd en zijn onderdanen overmatige belastingen ging opleggen. „Het beste deel des volcks" kwam daartegen in verzet en koos hem
Baeto „tot haer overheer, // Om Handolph en zijn macht daer meed het
hooft te bieden, // En zijne kroon hem af te nemen, kost 't geschieden" (blz.
12). Maar Baeto wilde niet als eerste de vijandelijkheden openen; binnen de
wallen van een goed-versterkte stad wachtte hij af, wat Handolph zou gaan
doen. Deze kwam met zijn hele leger en met tal van hulptroepen de stad bele-

geren; keurend bezichtigde hij de wallen die hij bestormen moest. Maar dan is
Baeto hem voor. In de nacht overvalt hij met „een trop van hondert man"
(blz. 15) de posten van de belegeraars, die hij volkomen verrast: „Help Godt
hoe ginckmen daer in 't bloet sijn handen baeden!" (blz. 15). Baelto's broeder
Salant laat een spoor van gesneuvelde vijanden achter zich, en „ick oock, des
sy Diaan // In kennis, liet oock niet met een bedroefde reegen // Van bloet
" Batavias, blz. 8:

gegroet o schoone Maecht,
't Zy dat gy sterflijck zijt en van een menschlijck wesen
Beneffens ons, of dat gy hooger opgereesen
In glory, Godlijckheyt in dese schijn besluyt,
Om doen en laten van den mensch te vinden uyt,
Of dat gy zijt 't getal der Nimphen ingeschreven,
En dit geboomte u zy, ten eeuwgen woonst gegeven. .
Men vergelijke daarmee Aen. I, 327 329:
0, quam te memorem virgo : namque haud tibi vultus
Mortalis, nec vox hominem sonat; o, dea certe:
An Phoebi soror? an Nympharum sanguinis una?
-
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furie Alecto als leidster v an de vijanden, het ingrijpen van God ten
gunste van de Zijnen), en bovendien draait hij de situatie om. Bij Tasso
zijn de Christenen de belegeraars en doen de heidenen uitvallen vanuit
Jeruzalem, ter ondersteuning van Soliman's ontzettingsleger; bij Van Bos
zijn de „goeden" (Baeto en de zijnen) de belegerden 94 en tevens de plegers
van de nachtelijke overval. Ik laat ter illustratie een viertal plaatsen
volgen, die onmiskenbaar op de Gerusalemme teruggaan:
a. De opsomming van Handolph's hulptroepen op blz. 13-14 herinnert
aan de „monsteringen" der legers bij Tasso:
op zéér verkleinde schaal
door Godfried in canto I, door Soliman in canto xvii. 95
b. Op blz. 14 bezichtigt Handolph de wallen van de stad, die hij veroveren moet. Zo doet in canto ni, st.54, ook Godfried, als hij met zijn leger
voor Jeruzalem gekomen is. 96
c. Op blz. 17 wordt verteld hoe Handolph op het gerucht v an de overval „uyt sijn slaep ontschiet, en eer men omme sach, // Sich in de waepens
voecht, en daedlijck doet vergaeren // Ontrent sijn woonplaets, de gereetst
der oorlochs schaeren, // En t' wijl de anderen sich voegen in 't geweer, //
Komt naer ons toe ...". Vgl. canto Ix, st.41, 5-8, over Godfried: „Sin da
quei primi gridi erasi desto // Goffredo, e non istava in tanto a bada: //
già tutto è armato, e già raccolto un grosso // drappello ha seco, e già con
lor s'è mosso".
d. De dood van Handolph's gunsteling Gryph door de hand van Salant en
de reactie van de koning daarop (blz. 18-19) is een
vereenvoudigde
navolging van cato ix st.81-88, waar Soliman's geliefde page Lesbino
door Argillano gedood en door zijn meester gewroken wordt.
,

Tweede Boeck (788 regels; blz. 21-39)
[Baeto vervolgt zijn verhaal]. De volgende morgen wordt zichtbaar, hoe

zwaar de verliezen van Handolph zijn geweest. Woedend koelt deze zijn spijt
aan het lijk van Guildebert, laat diens hoofd op een lans steken en door zijn
dienaar Brances dragen „Rontsom de vesten, met veel schempen en braveeren" (blz. 22). Otto, de broeder van Guildebert, kan dit niet verdragen; na een
gebed schiet hij „met 't uyterst van sijn kracht" een pijl op Brances af, die
deze in de keel treft en hem „sijn verraste siel al ciddrend braecken uyt"
doet (blz. 22). Daarop trekken de belegerden de poort uit, om Handolph's
leger in het open veld tegemoet te treden. Het komt tot verbitterde gevechten
die de gehele dag voortduren, maar geen beslissing brengen. Dan daagt
Handolph Baeto uit tot een tweegevecht, onder beding „dat die 't lot /1 Verwinning jonde, en voort sijn vyant had verslaegen, // De kroon van 't rijck als
vorst en koninck soude dragen" (blz. 29). Baeto neemt de uitdaging aan. De
volgende morgen stellen de beide legers zich als toeschouwers op, en de tweekamp begint. De kampioenen strijden met heldenmoed, eerst te paard, later te
9 4 Om dichter bij de situatie in de Gerusalemme aan te sluiten laat Van Bos zijn held zich
„in de wallen" van een vesting verschansen. Bij Wachtendorp houdt Bathus zich ook
wel „besloten in de wallen", maar daar zijn het die van zijn versterkte legerkamp
(zie boven, blz. 486).
95 Iets dergelijks overigens ook bij Vergilius, die tot Tasso's grote voorbeelden behoorde:
Aen. VII, 641-817. Van Bos zal zich deze Vergiliaanse achtergrond ongetwijfeld wel
hebben gerealiseerd.
96 Ook hier is weer Vergilius het primaire voorbeeld: Aen. IX, 57b-58.
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voet. Tenslotte valt Handolph's zwaard hem uit de h and. Als hij geen kans
krijgt dit weer te bereiken, werpt hij eerst zijn schild en daarna ee n zware
steen maar Baeto. Die steen blijkt echter te zwaar voor hem, en hij stort ter
aarde, „Het lichaem geevend en het leeven in mijn handen" (blz. 33). Baeto
doodt hem, en „dus verwinner, nam den kroon en scepter aen, // Verwelckomt
van het volck, eendrachtichlijck haer t'saem // Vereenigende op nieuw . . ."
(blz. 33).
De episode met Guildebert's hoofd en het wrekende pijlschot van diens
broeder Otto is een combinatie van twee verschillende passages bij Vergilius. In Aen. IX, 465-467, laat Turnus de hoofden v an Nisus en Euryalus op spietsen steken; in IX, 621-637, beantwoordt Ascanius met een
dodelijke pijl de hoon die Numanus de Trojanen toeschreeuwt. De
strijd tussen beide legers wordt opnieuw Tassoniaans beschreven, met
enkele opvallende ontleningen aan de Gerusalemme. Zo draagt Handolph op zijn helm dezelfde draak als Soliman in IX, st.25-26, met dit
verschil dat bij Soliman de draak leeft en bij Handolph van goud is. Eénma;al treft ons zelfs een letterlijke ontlening. Als Baeto de vijf zonen van
Arthur gedood heeft, stort „Den ouden vaeder, nu eylaes geen vaeder
meer" (blz. 25) zich tevergeefs op hem om hen te wreken; zo stort in
Ger. IX, st.27-39, na de dood van zijn vijf zonen, Latino „Il padre,
ah non piu padre" zich op Soliman. Het tweegevecht tussen Baeto
en Handolph is in verkorte en gesimplificeerde vorm een imitatie van dat
tussen Aeneas en Turnus aan het slot van Aen. xii. Van Bos heeft d an kbaar gebruik gemaakt van de parallellie, waarop Wachtendorp reeds de
aandacht gevestigd had. 97
Baeto heeft niet lang plezier van zijn koningschap. Hongersnood en pest teisteren zijn land. De oogsten mislukken; midden onder hun werk vallen de mensen, door ide ziekte aangegrepen, dood neer. Ten einde raad wendt hij zich tot
het orakel van Pan en krijgt ten antwoord: „Verlaet dit lant, en kiest een
ander tot u woon, // Daer beeter uwe naem opwassen mach en bloeyen"
(blz. 34); dan zal de plaag ophouden. Baeto legt dit aan zijn volk voor, en
„Strack was den meesten hoop om my met wijf en kint // Te volgen, ernstelijck
geneegen en gesint" (blz. 34). Na een droevig afscheid van hun verw an ten
trekken de landverhuizers weg. Zij worden „meewaerdelijck ontfangen // In
gastvrye armen" (blz. 35) door Catmeer, koning van de Catten en vriend van
B,aeto's gestorven vader Metel(lus). Zelfs krijgen zij toestemming zich in het
land van de Catten te vestigen, wat zij graag aanvaarden. Maar na „een ruymen tijt [ ... ] aldaer in vreed en rust" (blz. 36) krijgt Baeto „van hooger
hant" opnieuw opdracht het land te verlaten. In de nacht verschijnt hem de
geest van zijn vader, die hem de wil ides hemels voorhoudt: Baeto moet verder!
Na overleg met Catmeer geeft deze aan de opdracht gehoor. Beide vorsten bezoeken de tempel van Apollo, waar Baeto bidt om aanwijzing van een definitieve woonplaats. Heel de tempel gaat „ciddren en [ ... ] beeven" bij het antwoord van Apollo; de eindbestemming van Baeto is: „'t Eylant dat naer u
sich Betuw noemen laet" (blz. 38). Catmeer weet gelukkig waar dat eiland
ligt: niet zo heel ver weg, en het best bereikbaar per schip. De rivier de Weser
zal Baeto moeiteloos naar zee voeren, en v an uit die zee zal hij het eiland wel
97

Zie boven, blz. 486.

496

vinden. De Catten helpen mee met het uitrusten van „een kleene vloot".
Dan volgt opnieuw een droevig afscheid van degenen die liever bij de Catten
blijven. Na een rustige tocht langs de Weser bereikt Baeto's vloot de zee, waar
hem het noodweer overviel dat hem naar de kust van Medea's rijk voerde.
Nu de gevechts-episoden voorbij zijn, richt Van Bos zich weer veel meer
naar het voorbeeld van de Aeneis. Bij Wachtendorp verliet Baeto na het
verkrijgen van het koningschap zijn vaderland vanwege het v oortduren
van de burgeroorlog. Van Bos vervangt dit door een teken v an het ongenoegen der goden: hetzelfde teken dat Aeneas ontving, toen hij zich op
grond van de onjuiste interpretatie van een orakelspreuk op Kreta gevestigd had (Aen. III, 137b-142). Het droevig afscheid van de achterblijvenden heeft Aen. V, 765-769, tot model gehad, waar de vertrekkende
Trojanen afscheid nemen van degenen die wegens plaatsgebrek op de
schepen bij koning Acestes op Sicilië moeten blijven. De gastvrije onteen naam die wel aan Hooft's Baeto ontleend zal
vangst bij Catmeer
zijn 98
herinnert zowel aan die welke Aeneas bij koning Helenus in
Epirus als aan die welke hem bij koning Acestes op Sicilië ten deel viel,
resp. in Aen. III en Aen. V. De verschijning van Metellus aan Baeto om
hem aan te zeggen dat hij verder moet trekken, is een imitatie van Aen. V,
721-745, waar de geest van Anchises eenzelfde opdracht aan zijn zoon
overbrengt. De raadpleging van het orakel van Apollo loopt parallel aan
Aen. III, 84-98, waar Aeneas op Delos aan dezelfde god vraagt: „quove
ire jubes? ubi ponere sedes?" en onder het beven van tempel en omgeving
antwoord krijgt. Catmeer wijst Baeto de weg naar de Betuwe, zoals
Helenus maar veel uitvoeriger! aan Aeneas uitlegde hoe hij in
Italië moest komen (Aen. III, 374-462). Dat een deel van Baeto's volgelingen bij de Catten achterblijft, klopt met wat Wachtendorp daarover
meedeelt, 99 maar 66k met het achterblijven v an een deel der Trojanen
bij koning Acestes op Sicilië!
Derde Boeck (598 regels; blz. 40-53)
Na Baeto's verhaal begeven de disgenoten zich ter ruste. Maar Medea kan
niet slapen: zij heeft haar hart aan Baeto verloren. Helaas echter is zij niet
jong en mooi meer, maar verkeert „in d'herrefst (vaan haer) daegen" (blz. 40).
Daarom besluit zij gebruik te maken van haar toverkunst: „Of is nu Medenblick met krachten min versien // Als eertijts Colchis en Tessalien om dien //
Te trecken dien men wil tot ongestuyme vlaegen, // Hem gaende d'aederen vol
heete vlamme jaegen"? (blz. 41). Zij bereidt een toverpoeder en verzekert zich
van de hulp der onderaardse machten. 10 ° Dan gaat zij naar Baeto's slaapkamer
9 8 Vgl. P. C. Hooft, Baeto, ed. F. Veenstra, blz. 67-68.
99 Zie boven, blz. 486.
1 " Daartoe begeeft zij zich
ter steede
Daer sy gewoon was haer onsuyvere gebeeden
Te storten, en aldaer met stille reen dachvaert
De swarte gooden en zielplaegers onder d'aert,
Om te begunstigen haer saecken aengevangen.
(blz. 41)
Hier heeft Van Bos ongetwijfeld de magische praktijken van Penta voor ogen gehad,
zoals Hooft die beschrijft in Baeto I, 53-78.
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„En blaest met pijpen haer vergiftich stof ten harsen // En lippen in” (blz.
42). Als gevolg van deze betovering gaat de held erotisch van Medea dromen,
en de volgende morgen ziet hij haar als „sijn soet en lecker welbehaegen"
(blz. 42). In weelde en ledigheid brengen de gelieven hun dagen door; in hun
nachten: „Wat minnefeesten gaet de lust niet toebereyen! // Wat handel
pleechtmen op en onder sijde spreyen ..." (blz. 43). Ondertussen heeft
Salant de schepen gekalefaterd en de vloot weer reisvaardig gemaakt. Wind
en weer zijn gunstig voor de afvaart, maar Baeto weigert te vertrekken. Dan
ziet Salant in zijn droom een verschijning: „Een jongelinck, v an stal [ = gestalte] en schoonheyt uytgeleesen, // En meer als menschelijck en sterfelijck van
weesen" (blz. 43). Met een stem „gelijck een bel van silver klanck" (blz. 44)
draagt hij Salant op, zijn broeder v an Medea's toverij te verlossen door diens
ogen te bestrijken met de olijftak die hem wordt toegereikt. Om aan deze opdracht te voldoen, gaat Satant 's morgens vroeg naar Baeto, die hij vindt „In
schaduw van 't geboomte, in wellust ongebonden, // En dertelheyt, het hayr
van balsem vet en nat, // De sinnen wijfs, de kracht en armen loom en mat ..."
(blz. 44), en met een rozenkrans op het hoofd in plaats van een helm. Salant
beroert zijn ogen met de olijftak, en onmiddellijk komt Baeto weer tot zichzelf,
„door eedle schaemt geraeckt" (blz. 45). In gezelschap van zijn b roeder gaat
hij dadelijk afscheid nemen van Medea. Hij ziet haar nu zoals zij werkelijk
is: „Het hooft door ouderdom reets grijs en sonder haeren, // Het vel vol
rimpelen, de oogen ingevaeren // In 't hooft ..." (blz. 46). Het kost hem dan
ook geen enkele moeite weerstand te bieden ,aan haar verwijtende aandrang
om te blijven. Wanneer Medea zich op zijn weigering gaat gedragen als een
razende Bacchante, laat Baeto haar aan zichzelf over en begeeft zich aan boord
van zijn schip. De vloot vaart uit en is reeds in zee, als Medea „komt gevloogen op de stront". V an af een heuvel, „die de vloet v an d'Oceaen // De voeten
spoelt", slingert zij Baeto haar vervloeking na, en stort zich dan in zee waar
zij „smoort in 't midden van de grouwelijcke baeren" (blz. 47).
Deze episode moet natuurlijk het aequivalent vormen voor Aeneis IV:
het liefdesavontuur van Aeneas en Dido. En Van Bos zorgt voor genoeg
parallellen om te voorkomen dat de lezer dit uit het oog zou verliezen.
De liefdeskoorts van Dido (Aen. IV, 1-5), haar Bacchantische razernij en
haar verwijten als Aeneas haar verlaten wil (IV, 300-330), diens standvastigheid tegenover haar ,aandrang (IV, 331-361), Dido's ontdekking dat
de vloot vertrokken is (IV, 586-588), haar vervloeking van de ontrouwe
minaar (IV, 607-629) wij vinden dat alles, zij het sterk bekort, in de
Batavias terug. Ook de verschijning van Mercurius aan Aeneas om hem
op te dragen Carthago te verlaten (IV, 265-278) valt bij Van Bos te
herkennen, al laat deze de verschijning in een droom plaats vinden en
noemt hij de naam van de goddelijke boodschapper niet. 101 Verder
gaat de Nederlandse dichter echter een geheel andere weg dan Vergilius.
Gebruik makend van het feit dat de koningin een tovenares is, ontleent hij
het verloop vaan Baeto's liefdesavontuur met haar aan de Orlando furioso
van Ariosto. In Boek vii daarvan wordt verteld, hoe Alcina door haar
toverkunst Ruggiero met valse schoonheid verleidt en aan zich bindt. Hij
101 Beide wel ter vermijding van nadruk op het Wonderbaarlijke. Dat de boodschapper
zich tot Salant richt en niet rechtstreeks tot Baeto, is nodig omdat deze laatste betoverd
is en eerst door onttovering weer toerekeningsvatbaar gemaakt moet worden.
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volgt. Als Lodewijck en zijn m annen even hater ook naar buiten gaan, vinden
zij daar het lijk van de vrouw, met bebloede borst en in haar hand de fatale
moorddolk waarmee zij zichzelf heeft doorstoken. Lodewijck laat zijn mannen
de vier lijken begraven en legt hun een zwijgplicht op: „'t Recht is voldaen"
(blz. 53) en het heeft dus geen zin meer, de zaak wereldkundig te maken.
Baeto's vriend besluit zijn verhaal en tevens het Boeck met de woorden:
„Soo was de saaeck, mijn Heer, en ick heb uytgeseyt" (blz. 53).
Baeto's droom over de wraakzucht van Medea heeft geen parallel in de
Aeneis en is een eigen vondst van V an Bos. Hij had die nodig als recht-

vaardiging voor het verhaal van Lodewijck, dat erdoor wordt ingeleid.
Desondanks blijft diens griezel-verhaal er te los bijhangen om werkelijk
in de hoofdhandeling geïntegreerd te mogen heten. Er is te weinig
overeenkomst tussen de situatie van Baeto en die van Halon om een zo
uitvoerige illustratie van vrouwelijke wraakzucht te rechtvaardigen. Daardoor krijgt Lodewijck's verhaal het karakter van een inlassing die de compositie van het geheel verstoort en als enige functie heeft, laat het derde
Boeck er een aanvaardbare omvang door bereikt: „vulsel". Ik heb voor
de geschiedenis van Halon geen bron kunnen vinden, maar wij behoeven
er m.i. niet aan te twijfelen dat zij berust op een vermoedelijk Spaanse
novelle, misschien enigszins geadapteerd, maar toch niet meer dan
strikt nodig was. Wij hebben Van Bos' werkwijze langzamerhand goed
genoeg leren kennen om het onwaarschijnlijk te achten dat hij hier naar
eigen vinding zou hebben aangevuld. Alle motieven van enig belang in
de Batavias blijken terug t e gaan op voorbeelden die hij navolgde of overnam. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen, dat hij zich hier ineens zoveel zelfstandiger zou hebben betoond. Dat ik in de eerste
plaats aan een Spáánse bron denk, hangt samen met het feit dat hij later
zo veelvuldig van Spaanse novellen gebruik heeft gemraakt. 105
Vierde Boeck (806 regels; blz. 54-72)

Onder het verhaal van Lodewijck is de vloot in de buurt van de Hontsbos
gekomen „dat van veer sijn groot gerucht laet horen" (blz. 54) : een uiterst
gevaarlijke plaats voor zeevarenden. Als dit perikel vermeden is, dreigt er
noodweer; de stuurman klaagt over die opeenvolging van gevaren. Alles loopt
echter goed gaf en er wordt weer een veilige kust bereikt. „Een deel van 't
volck" (blz. 55) gaat het land verkennen, maar keert in paniek terug: er zijn
daar reuzen! Haastig weggevaren, ziet Baeto vanaf zijn schip inderdaad „een
vrouwen beelt sich self van langer hant, // Begeeven van 't gebercht, en daelen
naer de stnant; // [ ... ] // In hoocht een berch gelijck, of tooren ..." (blz. 55)
en met een mastboom als herdersstaf in de hand. De nacht daarop hoort de
stuurman Asterion een liefelijk gezang; hij stuurt in de richting daarvan,
met het gevolg dat het schip op een klip loopt „en flux van een begint te
splijten" (blz. 56) Gelukkig kost de schipbreuk niet meer dan enkele mensen-

levens, waaronder dat van Asterion. Uiterst gedeprimeerd door deze nieuwe
tegenspoed dwaalt B,aeto nog vóór het aanbreken van de morgen langs het
strand. Dan hoort hij „Een stem, gelijck die den Asterion bedrooch" (blz. 57),
en ontdekt „midden inde baeren" een vrouwengestalte, die hij even verder
aanduidt als „Zee goddin". Zij verzekert hem dat zijn leed nu geleden is.
105 Zie boven, blz. 445, noot 3.
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Voor hemzelf is dit land [Walcheren] nog wel niet de plaats van bestemming,
„Maer Salant moet alhier sijn daegen en sijn leeven // Afslijten ..." (blz. 58)
en er een stad bouwen ter ere vaan hun vader Metel(lus). Zelf behoeft hij nog
maar „een kleene wijl te vaeren", tot de zee-vrouw zich opnieuw aan hem
vertoont: „Daer is de plaets dien u den heemel heeft gejont" (blz. 58). Baeto
heeft deze troostende verzekering wel nodig! Want als het licht wordt, blijkt
Salant met schip en al verdwenen! In vertrouwen op de woorden van de „Zee
goddin" laat Baeto desondanks ter gedachtenis van Metellus
„schoon hy
was geweest // Voor lang gestorven"
een nieuwe „grafstee" (blz. 58) bouwen en een myrtenbos daaromheen planten. Eveneens ter ere van zijn vader
organiseert hij vervolgens wedstrijden, waarvoor hij kostbare prijzen ter beschikking stelt. Meer dan eens ontstaat er over de uitslag een ruzie, die door
Baeto moet worden bijgelegd. Na afloop proclameert deze de kampspelen tot
een jaarlijkse plechtigheid tot eer van Metellus (blz. 63). Dan ineens: „Door
't midden van den hoop der mannen komt gedrongen // Een hert ..." (blz. 63),
zo snel dat alleen Baeto erin slaagt het te volgen.
Ook in dit gedeelte is weer Vergilius het grote voorbeeld. In het vermijden van de gevaarlijke Hontsbos herkennen wij Aeneas' vermijding van
de Charybdis (Aen. III, 558-560 en 682-686). De klacht van de stuurman
over de opeenvolging van gevaren, en de behouden landing daarna
volgen uit de verte Aen. V, 8-34. De vlucht van Baeto's mannen voor de
reuzen loopt parallel aan die van de Trojanen voor Polyphemus en zijn
makkers in Aen. III, 655-681. Het verongelukken van Asterion is vrij
nagevolgd naar het omkomen van stuurman Palinurus in Aen. V, 833-874.
De geruststellende verzekering van de „Zee goddin" herinnert aan wat de
Sibylle in Aen. VI, 83, tot Aeneas zegt, als deze de kust van Italië bereikt
heeft: „O tandem magnis pelagi defuncte periclis!" Het oprichten van
een „grafstee" voor Metellus en de uitvoerig beschreven kampspelen
(inclusief de ruzies om de uitslag) zijn een navolging van resp. Aen. V,
75-79 en 104-603. Er blijft dan niet zo heel veel meer over, maar
enkele punten verdienen toch nog opmerking. Zo sluit de episode met
de reuzen niet alleen bij Vergilius aan, maar ook bij Wachtendorp!

Volgens de laatste waren er oudtijds reuzen in Holland, en de reuzin, die
door Baeto gezien wordt, is niemand anders dan de vermaarde Walberech. 106 Bij de „Zee goddin", die de held komt geruststellen, zullen wij
wellicht aan een meermin moeten denken, gezien het feit dit Wachtendorp uitvoerig vertelt over de meermin die in de 15de eeuw in de Purmer
gevangen zou zijn. Evenals reuzen waren er oudtijds dus meerminnen
ter plaatse. De plotselinge verdwijning van Salant roept het even spoorloze verdwijnen van Reinout in de Gerusalemme in de herinnering, mede
omdat in beide gevallen magische krachten er de oorzaak van blijken.
Het hert, dat aan het slot van dit gedeelte Baeto naar een nieuw avontuur lokt, zou ik willen beschouwen als een eigen vinding van Van Bos,
die ook hier weer een schakel nodig had naar wat er volgen moest.
Het hert voert Baeto „in een spelonck" (blz. 63) en verdwijnt dan even plotlog Zie boven, blz. 487. Van Bos noemt haar naam niet in de tekst, maar wèl in het argumentum van zijn vierde boeck, waar zij overigens ten onrechte tot een man wordt
gemaakt: „den grooten Walburch" (blz. 54).
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toverkrachten, naar
van zijn avonturen. Door onverklaarbare krachten
was zijn schip in de nacht van zijn anker gestagen en weggeblijken zal
voerd. In volle zee werd hij door zeerovers aangevallen, die hem aan boord
klampten: „ ... daer vingmen aen te kampen, // Van wedersijden, met soo
veel gewelt als moet, // De zee in korten tijt wiert niet als enckel bloet, //
En d'overlooplio bedeckt met afgekurve leeden" (blz. 74). Na lange strijd hapte
de rover echter plotseling de touwen en trok zich terug, met achterlating
van talrijke doden en één gewonde. Bij het verbinden bleek die gewonde een
meisje te zijn! Hier onderbreekt Salant zijn verhaal om dat meisje
Parthenia zelf te laten vertellen, hoe zij op het zeeroversschip was terecht
gekomen. Haar verhaal blijkt een dramatische liefdesgeschiedenis. Ondanks
haar liefde voor Filinde was zij door haar ouders uitgehuwelijkt aan een
aanzienlijke, maar uitgebluste grijsaard. Zij vindt daarvoor compensatie bij
Filinde, die tenslotte een plan bedenkt om haar voorgoed tot de zijne te maken.
Hij verschaft haar een vergif „'t Geen voor een wijl den mensch van sijn gevoel ontbloot, // En sich laet ,aensien als een afgestorven doot" (blz. 77). Parthenia neemt dat in en „sterft". Hoewel niet zonder onverwachte complicaties
weet Filinde haar vervolgens uit de grafkelder te bevrijden, en samen ga an zij
op weg naar de „plaets van sijn geboort" om daar als man en vrouw te leven.
Om hun identiteit nog beter te verbergen, verwisselen zij van kleren: „ ... soo
hebben wy ons weesen omgewent, // Hy mijn, en ick sijn kleet en aensien
aengetoogen", wat mogelijk was „mits de jeucht sijn schijn niet had veraert,
// Noch oock te pronck gejont de mannelijcke baert" (blz. 79). Onderweg vallen zij echter in handen van zeerovers, die hen op hun schip meevoeren.
Zowel de hoofdman als zijn luitenant verliezen hun hart aan Filinde die er
in Parthenia's kleren uitziet als een „schoon maecht". Dat leidt tot een onderling gevecht tussen de rovers, waarin de luitenant wint en zich als nieuwe
hoofdman weet te doen erkennen. Bij de aanval op Salant's schip had Parthenia zij was immers een „man" zich uit wanhoop in de strijd gestort en
door een verwonding het bewustzijn verloren. Sindsdien verkeert zij in dodelijke onrust over het lot van haar geliefde Filinde.
Met Salant's verslag van zijn avonturen begint een uitvoerig verhaal inhet-verhaal, dat slechts formeel met de hoofdhandeling verband houdt en
in wezen geheel op zichzelf staat. Alleen de feestmaaltijd waaraan dit
verhaal wordt verteld, herinnert nog aan de Aeneis; de omstandigheden
zijn ongeveer dezelfde als die bij Aeneas' relaas over zijn lotgevallen aan
het feestmaal in Dido's paleis. De reden voor deze àl te zelfstandige
episode zal wel gezocht moeten worden in het feit, dat Van Bos opnieuw
behoefte had aan een „vulsel". Aan het einde v an Boeck Iv is Baeto
veilig op Walcheren aangeland en op de verdere tocht naar de Betuwe
wachten hem geen avonturen van betekenis meer. Als Van Bos desondanks zijn epos tot zes Boecken wilde doen uitdijen de helft van de
twaalf bij Vergilius, die op hun beurt weer de helft vormden van het aantal boeken in de epen van Homerus moèst hij dus wel zijn toevlucht
nemen tot episoden die ver van de hoofdhandeling afweken, in de trant
van Tasso en Ariosto. Men zou kunnen zeggen, dat hij zich bij het verhaal van Salant nog beperkt heeft tot het voorbeeld van Tasso; hoe los
-
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tovenaar zin: hij deelt de ridders mee, dat Reinout zich in de toverban
van Armida bevindt en wijst hun het middel om hem t e verlossen. Daarentegen heeft het bezoek van Salant aan Memming in de Batavias geen
enkele functionele betekenis. Salant komt niets te weten dat hij nodig heeft
voor het volvoeren van zijn taak. Het wordt zelfs niet duidelijk, waarom
Memming hem naar het Noorden heeft gehaald. En waarom is Memming
een Satyr? Waarom verblijft hij in het Poolgebied? Wij kunnen ons moeilijk aan de indruk onttrekken, dat Van Bos hier het sensationele heeft
laten prevaleren boven het zinvolle en logische. Dat is echter niet alles.
Hoewel de parallellie met Tasso's bekeerde tovenaar ongetwijfeld een rol
speelt, blijft toch onduidelijk of de belangrijke verschillen met de episode
uit de Gerusalemme moeten worden toegeschreven aan Van Bos' eigen
vinding, dan wel berusten op een bepaalde bron waaraan hij Memming's
naam, satyrsch.p en arctische verblijf ontleende, evenals de gevallen van
magie die deze aan Salant voorhoudt en in het bijzonder de geschiedenis
van Gilbert. Het laatste lijkt mij verreweg het waarschijnlijkst. De genoemde details vooral de namen! zijn tè talrijk en in het verband
van de Batavias tè irrelevant om het aannemelijk te maken dat zij er
speciaal voor zouden zijn bedacht. Kwam in de door ons veronderstelde bron 66k de geschiedenis van Gilbert voor, die Memming aan S,alant
vertelt opnieuw een verhaal-in-een-verhaal van de tweede graad! of
is die weer van elders afkomstig? In ieder geval wijzen de details en de
naamen (tot die van Gilbert's meester toe) ook hier eerder in de richting
van ontlening dan van eigen vinding. Waarom Van Bos zo uitvoerig op
deze geschiedenis ingaat, wordt niet duidelijk. Misschien om in zijn epos
het opvoedende element te brengen, dat volgens de theoretici het genre
behoorde te kenmerken en dat tot dusver in de Batavias volledig ontbroken had? De moralisatie over de hovaardij blijft echter te incidenteel en
staat te veel buiten de hoofdhandeling d an dat deze veronderstelling een
bevredigende verklaring zou kunnen zijn.
Zesde Boeck (784 regels; blz. 89-107)
[Salant vervolgt zijn verhaal].

Na de maaltijd neemt Memming zijn gast mee

naar een griezelige werk- en toverkamer, waar een geraamte „liet branden //
Een toorts van menschen roet 114 geplant in sijne handen" (blz. 89). Daar bestrijkt hij Salant en zichzelf met een bedwelmend „smeersel". En dan beleeft
Baeto's broeder in een soort droom een tocht door het dodenrijk. Onder Memming's geleide ziet hij eerst een lieflijk landschap 115 en daarna een uitgestrekte
stad, „Bedeckt met roock en damp en dicke duysterheeden" (blz. 91), waar
de bozen hun straf ondergaan: de stad van Pluto. Het best zijn nog de gierigaards eraan toe, zo legt Memming uit; zij moeten wel honger en dorst lijden,
maar waren daaraan op aarde uit vrekkigheid al gewend: „'t Geen oorsaeck
dickmaels van veel sware muyteryen // Verweckt in d'anderen, en dat vermits
men haer // Vast straf op ley (by dit geleecken) veel te swaer" (blz. 91-92).
Dan komen achtereenvolgens de straffen aan de orde van: haatdragenden, afgunstigen, lasteraars, ondankbaren, vader- en moedermoordenaars, moordenaars dan hun eigen kinderen. Het allerzwaarst is de straf van Riama, de
114
roet: vet.
115 Het aequivalent van de Elyzese velden bij

Vergilius
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(Aen. VI, 637 641).
-

schone vrouw die met „een onwaerde slaef" echtbreuk pleegde en haar
koninklijke gemaal door haar dienaars liet vermoorden (blz. 92-93). Vervolgens komen Salant en Memming bij „een dicht geboomt met droeve
duysterheden // Beschaduwt" (blz. 93): de verblijfplaats v an de zelfmoordenaars wier straf bestaat in wanhopig berouw. Salant herkent er Medea en
spreekt haar aan, maar zonder antwoorden wendt zij zich af „Te boswaert in,
en gaet haer in de schauw verbergen" (blz. 94). In „een plaets in 't hangen
van de bergen, // Met lauwer boomen en met eycken loof verciert" (blz. 94)
vertoeven de zielen van afgestorven helden. Diaar vindt Salant zijn vader
Metellus, die hem allerlei beroemde personen uit de Oudheid aanwijst. Ook
„den ouwden Handolph" bevindt zich daar, die echter weigert Salant te
woord te staan. Verder toont Metellus zijn zoon een aantal zielen die opnieuw
op aarde zullen gaan leven: Alexander de Grote, Aeneas (die als Willem van
Oranje zal herrijzen), Scipio Africanus (die in Maurits zal terugkeren); op
deze reïncarnatie zal dan „sijn broader" (Frederik Hendrik) volgen, wiens lof
breed wordt uitgemeten, terwijl ook op Ernst Casimir wordt gezinspeeld
(blz. 95-96). 116
Daarna verdwijnt Metellus, en plotseling vindt Salant zich
met Memming in diens werk- en toverkamer terug .
Op zijn dringend verzoek verleent de Satyr-tovenaar hem toestemming laar zijn broeder terug te
keren en verleent hem daarbij alle hulp. Salant en zijn metgezellen worden
weer naar hun schip gebracht en dank zij Memming's toverkunst verloopt de
reis onvoorstelbaar vlot: „'t Schip sneed geliick een pijl door 't ysich waeter
heen, // Of als den blixem, of de sterren in 't gemeen // Ter nederdalen"
(blz. 97), totdat allen „endelijck geluckich hier aen lapt" (blz. 98) kwamen.
Het is zo duidelijk, d,at Van Bos hier Vergilius' beschrijving van Aeneas'
tocht door de onderwereld (Aen. VI, 268-901) imiteert, dat het geen zin
heeft op de punten van overeenkomst te wijzen; een aantal daarvan zijn
zelfs in de bovenstaande samenvatting gemakkelijk terug te vinden. In-

teressanter is het, vast te stellen dat er daarnaast ook opvallende afwijkingen voorkomen. In de eerste plaats laat Van Bos niet de held zelf
deze tocht beleven, maar diens broeder, en niet onder geleide van Camilla
de aequivalent van de Sibylle , maar van de raadselachtige Memming. De reden daarvoor zal wel zijn, dat de dichter aan de episode van
Salant's avonturen in wezen een „vulsel" genoeg poids heeft willen
verlenen om zich naast de hoofdhandeling te kunnen handhaven; bovendien kreeg de episode daarmee een Vergiliaans stempel dat ertoe kon
bijdragen de voorafgaande magie gemakkelijker te doen aanvaarden.
Opmerkelijk is verder, dat Salant de tocht door het dodenrijk niet wèrkelijk maakt, maar in de bedwelming van Memming's „smeersel" als
droom beleeft. Daarmee brengt Van Bos het bovennatuurlijke van Vergilius terug tot het magische, in overeenstemming met de opzet het
Wonderbaarlijke buiten zijn epos te houden. Weliswaar zijn de grenzen
tussen het bovennatuurlijk- en het magisch-wonderbaarlijke niet altijd
even scherp getrokken en loopt de onderscheiding Van Bos wel eens
wat uit de hand, maar ik meen toch dat wij hier te doen hebben met een
van zijn richtlijnen. Aan deze opzet schrijf ik ook toe, dat b.v. Charon,
116 D e nieuwe namen worden niet genoemd, maar uit de omschrijving blijkt duidelijk wie
er worden bedoeld.
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de overvaart over de Styx, en Cerberus in de Batavias geen aequivalent
krijgen. In het algemeen trouwens is de imitatie nogal vrij. Van Bos
neemt tamelijk willekeurig een aantal punten over, laat andere weg, verandert volgorde en details, en voegt eigen motieven in. Het meest functiozoals Anchises
neel is zijn toepassing van de leer der zielsverhuizing
op de Prinsen van Oranje;
die in Aen. VI, 703-752, aan Aeneas uitlegt
het meest verrassend is zijn vermelding van Riama als de zwaarst gestrafte van alle zondaars. Uit de context blijkt onmiskenbaar, dat met dit
doorzichtige anagram gedoeld wordt op Maria Stuart van Schotland, haar
veronderstelde liefdesverhouding met haar secretaris Rizzio en de moord
op haar echtgenoot Darnley. Van Bos reageert daarmee ongetwijfeld
scherp-afwijzend op Vondel's Maria Stuart (1646), waarin de Schotse
koningin als martelares van het Rooms-Katholicisme en bijna als heilige
wordt uitgebeeld.
Nauwelijks heeft Salant zijn verhaal beëindigd, „als een schaer en woesten
hoop van jongen // En ouwden, komt de tent van Baeto ingedrongen, 1/ En
brengt een maget schoon van leaden by der hart" (blz. 98), die zich in het
bos verborgen hield. Het is Parthenia's minnaar Filinde, nog altijd in travestie!
Hij begint „van self" met het vertellen van zijn lotgevallen, vanaf het moment
dat hij van Parthenia gescheiden werd. Toen bij het gevecht met Salant's
schip de nederlaag voor de zeerovers onvermijdelijk scheen, had , den overst
Luytenant" (blz. 99) hem willen doden om te voorkomen dat „zijn geliefde" in
handen van de vijand zou vallen. Alleen het uit elkaar drijven van de beide
schepen had Filinde's leven gered. Met veel moeite lukte het hem ontmaskering voorlopig te vermijden door de hoofdm an te bewegen de liefdesgemeenschap uit te stellen tot zij aan land zouden zijn en niet „in 't mids van soo veel
metgesellen" (blz. 99). Maar zodra de rovers ergens aan de kust hun kamp
hadden opgeslagen, werd een spot-bruiloft georganiseerd die uitliep op een algemene braspartij. Iedereen was dronken; Filinde's „lieve Bruydegom" werd
laveloos naar zijn tent gebracht en de „bruid" hem zingend nagedragen. Als
eindelijk het hele kamp stil is geworden, maakt Filinde gebruik van de roes
van de hoofdman om hem met diens eigen zwaard te doden: „hy spouwt sijn
wijn uyt met het bloet" (blz. 100). Daarna sluipt hij, met het zwaard in de hand,
door het slapende kamp en weet „daer behouwden door te raecken" (blz. 101).
Na een naacht zwerven „het gantsche lant in 't ront" (blz. 101) werd hij, door
Baeto's mannen gevonden. Baeto laat hem en Parthenia de keus: zij mogen
bij hem blijven of naar elders gaan, waarbij hij hen dan zal helpen. Filinde
kiest het laatste, maar vraagt slechts om mannekleren en om overtocht naar
Vlaanderen, zijn geboortehand; dan „sal de rest den heemel sijn bevoolen"
(blz. 101).
,

Daarmee heeft de episode van Parthenia en Filinde een gelukkige afsluiting gevonden. Tot het einde toe blijft zij een corpus alienum in Van
Bos' epos. De winst aan afwisseling en spanning weegt niet op tegen het
bezwaar dat de handeling er tot tweemaal toe door onderbroken wordt en
de aandacht op zijpaden gevoerd. Evenmin als voor Lodewijck's verhaal over Halon in Boeck ni heb ik voor de geschiedenis van de twee
gelieven een bron kunnen vinden. Maar er kan m.i. niet aan getwijfeld
worden, of ook hier heeft Van Bos gebruik gemaakt van een bestaande,
vermoedelijk Spaanse, novelle. De dominerende motieven in het verhaal
507

gedwongen huwelijk,
- gedwongen
huwelijk, schijndood,
schijndood, travestie, gev
gevangenneming
angenneming door
door zeerovers, dramatische
dramatische gevolgen
gevolgen van
van de verwisseling
rovers,
verwisseling van
van kleding,
kleding, gelukkig
gelukkig
einde
vormeneven
evenzovele
zoveleverwijzingen
verwijzingen naar
naar een
een bebeeinde na
na uiterste
uiterstenood
nood- vormen
kend novellistisch patroon.
Nu de episoden
episoden zijn
zijn afgewerkt,
afgewerkt, kan
kan de
de aandacht
aandacht weer
weer op
opde
dehoofdhandeling
hoofdhandeling
worden
"Begint nu al
,al een
een
worden gericht.
gericht. Salant
Salant gaat
gaat onmiddellijk
onmiddellijkaan
aan het
het werk,
werk, en
en „Begint
stat en
en vesting
stat
vesting af
af te
te steecken;
steecken; //Men
IIMenbouwter
bouwter wallen
wallen en
enhaer
haertoorens
toorensinde
inde
lucht,
Men deelt
deelt de
deweegen
weegenafafenenstraten.
straten.Het
Hetgerucht
gerucht//IIDer
Derarbeytslieden
arbeytslieden
lucht, I//I Men
gaet tot aen de sterren
sterren rennen,
rennen, I//I Voorts
Voorts om
om voor
vooranderen
anderen de
deplaets
plaetsteteonderonderkennen
naem de
de vesting
vesting op
op geleyt,
geleyt, //IIEn
EnMetelburch
Metelburchvan
van
kennen I//I Wort van Metel de naem
al
den borgeren
borgeren geseyt"
Natwee
tweemaanden
maandenkan
kan Baeto
Baeto geen
geen
al den
geseyt"(blz.
(blz.101).
101).- Na
weerstand
sijn vesten
leggen het
het
weerstandmeer
meerbieden
biedenaan
aande
de lust
lust "Om
„Om van
van sijn
vesten oock te leggen
begin"
Na een
eensmartelijk
smartelijk afscheid
afscheid van
vande
deachterblijvenden
achterblijvenden zet
zethij
hij
begin" (blz.
(blz. 101). Na
met de zijnen tussen de eilanden door koers naar het Oosten. Op de vierde
vierde dag
dag
ziet hij
hij de „Zee
"Zee goddin"
goddin" weer,
weer, die
die hem
hem in
inhet
hetvierde
vierdeBoeck
Boeckgezegd
gezegdhad
haddat
datzijzij
hem
verschijnen als hij
hij het
het voor
voorhem
hembestemde
bestemdeland
landhad
hadbereikt
bereikt
hem opnieuw zou verschijnen
(blz. 102).
102). Dadelijk
Dadelijk gaat
gaat hij
hij aan
laan wal
wal om
omzijn
zijnnieuwe
nieuwegebied
gebiedteteverkennen.
verkennen. Het
Het
blij'kt vruchtbaar, en nergens vallen er mensen te ontdekken, totdat Baetoblijktvrucha,engsvlrmentodk,aBet
vanaf
"Een kleenen
kleenen hoop
hoop van
van voick
vo1ck ten
ten lesten
lesten kreech
kreech in
in't'tooch"
ooch"
vanaf een heuvel „Een
(blz.
Het isiseen
eengroepje
groepjeGeldersen,
Geldersen, „door
"doortwist
twistverdreven
verdreven en
enverjaecht
verjaecht
(blz. 103). Het
II
Uyt onse
onse landen,
landen, aen
aen de
deandre
andre sijd
sijd geleegen
geleegen //IIVan
Vandese
desestroomen"
stroomen" (blz.
(blz.
// Uyt
103). Als de
de beide
beide groepen
groepen zich
zich met
metelkaar
elkaarhebben
hebben verstaan,
verstaan, vertellen
vertellen de
deGelGeldersen
wééreen
eenverhaal-in-het-verhaal
verh.aal-in-het-verhaalhoe
hunvaderstad
vaderstadhaar
haar
dersenuitvoerig
uitvoerig- wéér
hoe
hun
naam gekregen heeft. Aanvankelijk
Aanvankelijk werd de
de streek
streek geteisterd
geteisterd door
door een
eenmonster,
monster,
"Bedervende
II Den
Denmonde
mondeblies,
blies,het
hetgras,
gras,
„Bedervende met
met stanck
stanck en
en aedem,
aedem, die
die het
het uyt
uyt //
geboomt,
groene kruyt
kruyt II
Des aertrijcks
aertrijcks ...
"; 's's nachts
nachts bezocht
bezocht het
het „de
"de
geboomt, en
en 't groene
// Des
...";
laege daecken",
daecken", waar
waar het
het „de
"deisiel
siel den menschen
menschen uyt
uytdeed
deedbraecken"
braeeken"(blz.
(blz.104)
104):
:
en dat alles
alles onder het krijsen
krijsen van
van Gellere.
monster te
te doden
doden
Pogingen om dit monster
Gellere. Pogingen
taande
depijlen
pijlenvan
vanzijn
zijn
mislukten
in de
de lucht
luchtaan
mislukten steeds
steeds weer,
weer, omdat
omdat het
het zich hoog in
aanvallers
duiken en „d'een
"d'een en
en
aanvallers onttrok,
onttrok,om
om dan
dan onverwachts
onverwachtsop
op hen
hen neer
neer te duiken
d'ander"
wisten de
de inwoners
inwoners het
hetdier
dierechter
echter
d'ander" te
te verscheuren.
verscheuren. Ten
Ten langen leste wisten
gewond te
t e doen
doen neerstorten
neerstorten en
en vervolgens
vervolgens te
te stenigen.
stenigen. Toen
Toenpas
pasdurfden
durfdenzij
zij
naderbij
te bekijken.
bekijken. Op
Op de
de plaats
plaats van
van hun
hunoverwinning
overwinning bouwbouwnaderbij komen
komen om het te
zij een stad, „die
"die in vermoogen
vermoogen //II Op
Op heeden
heeden bloeyt"
bloeyt" en
en naar
naar de
de roep
roep van
van
den zij
het monster
Geller genoemd
monster Geiler
genoemd werd
Vervolgenswijzen
wijzende
deGelderGelderwerd(blz.
(blz.105).
105).- Vervolgens
sen Baeto op diens
diens verzoek
verzoek een
een geschikte
geschikte plaats
plaats om aan
aan de
de Rijn
Rijn een
een stad
stad tete
dadelijk gaat men aan het werk.
werk. Bij het graven
graven stoot
stoot men
men op
op „een
"een
bouwen, en dadelijk
mensche been
Van groote
groote en
en vvan
gestalt vry
vry meerder
meerder als
als gemeen"
gemeen"
rif van mensche
been II
// Van
an gestalt
(blz. 106). Volgens
Volgens „den
"den ouwen
ouwen //II En
Enwijsen
wijsen Seegemont"
Seegemont" isis dit
dit een
eengelukkig
gelukkig
(blz.
voorteken dat
dat „een
"een groote Staet
Staet bediet".
bediet" . Uit
Uit Baeto's
Baeto's „arme
"arme hoopken"
hoopken" zal
zal een
een
voorteken
machtig volk voortkomen,
voortkomen, „En
"En ons
ons nakomeling
nakomeling sal
sal munten
munten immermeer
immermeer //I i In
In
machtig
wijten
enbreet,
breet,mits
mitshaer
haer
kracht van wapens uyt, en worden stoute lieden,
lieden, //liSeer
Seer wijt
beproefde deucht,
soo geen
geen haet
haet en
en twist
twist aen
aenons
onsde
dehant
hantenen
beproefde
deucht, gebieden,
gebieden,I//I En soo
schent, II
Neemt dese
dese grootheyt
grootheyt voor
voor de
de werelt
werelt geenen
geenen end"
end" (blz.
(blz. 107).
107).Deze
Deze
schent,
// Neemt
gelukkige voorspelling vormt het
het slot
slot van
van de
de Batavias.
Batavias.
dit slotgedeelte
slotgedeelte keert
keert Van Bos
Bos weer
weer tot
tot de
de Aeneis
Aeneis als zijn voornaamste
voornaamste
In dit
terug. Het bouwen van
van Metelburch
Metelburch wordt
wordt beschreven
beschreven naar
naar het model
model
bron terug.
van Aen.
Aen. V, 755-758:
755-758: de
de stichting
stichting vvan
de stad
stad Aceste
Aceste op
opSicilië
Sicilië door
door
an de
Aeneas. Baeto's
Baeto's afscheid
afscheid van
van Sal
Salant
de zijnen
zijnen loopt
loopt parallel
parallel aan
aan dat
dat
Aeneas.
;ant en de
508

van Aeneas, als hij na de stichting van Aceste een deel van zijn Troj anen
daar achterlaat (Aen. V, 765-771). Het „teken", waardoor Baeto weet de
voor hem bestemde plaats te hebben bereikt, is een vrije vari ant op
Aen. VII, 112-134, waar Aeneas iets dergelijks beleeft. De ontmoeting
met de Geldersen is een verre „naboots" v an Aeneas' bezoek ààn en bondgenootschap mèt koning Evander die al eerder uit Griekenland in Italië
was gekomen en een stad had gesticht op de plaats v an het latere Rome
(Aen. viil). Tegelijkertijd echter stelt die ontmoeting Van Bos in de gelegenheid de ontstaansmythe van Gelder in te lassen, die hij bij Wachtendorp gevonden had. 117 Maar hij buigt dit verhaal om tot een nieuwe imitatie van Vergilius. Bij Wachtendorp was er geen sprake van, dat het monster kon vliegen. Van Bos echter maakt er een vliegend gedrocht van,
naar het model van de Harpijen die op de Strofadische eilanden Aeneas
en de zijnen het leven ondraaglijk maken en tot de aftocht dwingen (Aen. III, 209-255). De nieuwsgierigheid, waarmee de Geldersen
na hun overwinning het dode monster bekijken, is een duidelijke reminiscens aan Aen. VIII, 265-267, waar het om de dode Cacus gaat.
Opmerking verdient, dat Van Bos de door Baeto gestichte stad niet
Batavodurum (Wijk bij Duurstede) noemt, zoals Wachtendorp had gedaan; 118 hij laat ze zonder naam. Wellicht vond hij de geographische
aanduiding in zijn bron „gelegen by de Ling" te aanvechtbaar. Wel
situeert hij Baeto's vestiging uitdrukkelijk aan de Rijn, maar uit de context valt niet anders op te maken dan dat hij daarbij aan de Zuidelijke
oever denkt. In dat geval kon hij inderdaad niet beter doen dan de naam
in het midden laten, want aan de Zuidelijke Rijnoever heeft nooit een
stad van enige betekenis gelegen.
Het was onvermijdelijk, in mijn inhouds-overzicht van de verschillende
Boecken vrij uitvoerig te zijn. Alleen daardoor werd het mogelijk te doen uitkomen, hoe gecompliceerd en hybridisch de Batavias in elkaar zit, en hoe verscheiden de bronnen zijn waarvan Van Bos gebruik heeft gemaakt. Maar nu
beschikken wij dan ook over alle gegevens, die nodig zijn om tot een karakteristiek van dit merkwaardige epos te komen. Alvorens tot een afsluitende

conclusie over te gaan, dien ik echter eerst nog een proeve te geven van de
wijze waarop de dichter zijn verhaal in vers brengt. Ik koos daarvoor uit het
vijfde Boeck een fragment, dat zoveel mogelijk afwijkt van de hierboven geciteerde gedeelten uit Van Bos' beide historie-epen.
Maaltijd bij Memming

Sal,ant vertelt van zijn vreemde belevenissen aan het feestmaal, dat Memming voor hem en de zijnen had aangericht:
Voort valtmen aen de spijs soo greetich als men konde,

5

Ick ondertusschen laet mijn oogen gaen in 't ronde,
En met verwonderen beschouw haer vremde wijs
Van drincken, yder scheen het sware nat om prijs
In 't lijf te swelgen, en met kranssen te bekroonen
Het droncken hooft, en bergd het rond van hare koonen

117 Zie boven, blz. 487. Ook Evander vertelt aan Aeneas de mythe van het monster
(Cacus), dat eerder zijn woongebied geteisterd had.
118 Zie boven, blz. 486.

509

10

15

20

25

30

35

40

In 't yselijcke hol van 't onbesuysde vat. 119
Maer 't geen my over dwers in mijn gedachten sat,
Was dat ick versche vrucht, en ooft als vande boomen
Terstont gepluckt, daer sach op tafel voor my koomen,
Daer 't niet als winter was het gantsche lant in 't ront;
Ick des benieuwt gae dus ontsluyten mijne mont:
Soo stout moet ick noch zijn als u te ondervraegen,
Van waer gy dese vrucht in dese barre daegen
Moocht krijgen, daer 't nu al van blaeren en van ooft
Door d'ongelegentheyt des winters staet berooft.
Hy lacht my toe, en heeft my sulck bescheyt gegeven:
Ick merck wel dat ghy hier zijt nieuw en onbedreven,
En dat gy van ons doen met allen niets en weet.
Zijt gy belust, om eer gy uyt de kamer treet,
Hier Rijnsche Druyven sap te smaecken met u lippen?
Gehaelt niet binnen dees soo woeste en barre klippen,
Maer vande plaets daer die geteelt wort en gevoet?
Dus spreeckende stampt hy alleenich met de voet,
En siet (de groote schrick doet my te spreecken schromen)
B enef f ens mijne zy, van uyt der aerde komen
Een leelijck vrouwen beelt, wanschapen en mismaeckt,
't Hayr om het hooft, 't gesicht in 't rimplich voorhooft blaekt
Als enckel vyer, soo haest ick sulcks voor mijne oogen
Beschoudde, ben ick uyt mijn seetel opgevloogen,
Maer hy geboot my vry te weesen sonder vaer,
En spreeckt haer toe, weest welkom moeder, zijt gy daer?
En neemt een kan met een het monster uyt de handen,
En sy vertreckt weer, en laet ons genochsaem vande
Verrijsenis in 't hart verwondert en verbaest. 120
Maer Memming recht sich weer om hooch, en alsoo haest,
Heeft my de Rijnsche vocht al springend in geschoncken,
Ick doch door vrees en heb geen drop daer van gedroncken,
Maer weyger heuselijck te proeven 't eedle nat.
Maer hy sprack dus tot my (o Saland) doet u dat

Of nieuw of vreemt? Veel meer soud ick u mogen toonen,
Had gy gelegentheyt om hier met ons te woonen .. .
(blz.85-86)

Dit korte fragment is voldoende om te illustreren, dat de overgang van het
historische naar het legendarische epos geen invloed heeft gehad op Van Bos'
wijze van versificeren. Ook nu schiet hij als dichter tekort, doordat het hem
niet lukt tot een werkelijk poëtische ziens- en zegswijze te komen. Hij schrijft
nog steeds dezelfde betrekkelijk vlotte alexandrijnen, maar ook nog altijd
dezelfde nauwelijks veredelde „gewone" taal in dezelfde vrij banale stijl. De
vaart, die in de historie-epen the redeeming feature was, is hier eveneens nog
aanwezig, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de stuwkracht
ervan is verminderd. Van Bos wordt niet meer voortgedreven door de veelheid
van historische feiten waaraan hij recht moet doen wedervaren, maar heeft
integendeel enige moeite genoeg stof bijeen te brengen om er zes boecken mee
te vullen. Hij heeft dus de neiging zoveel mogelijk profijt te trekken van wat
hij ter beschikking heeft, door dit breed uit te werken; en dat vertraagt het
tempo van zijn verhaal.
119 ' t onbesuysde vat: de vormeloze (grof-gevormde) beker.
12° verbaest: verbijsterd.
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Conclusie
De Batavias is een unicum in onze 17de-eeuwse literatuur: het enige legen-

darische epos in Vergiliaans-Tassoniaanse trant dat wij uit de Gouden Eeuw
bezitten, en tevens het enige waarin de Renaissancistische exuberantie zich
voluit doet gelden, nog ongeremd door klassicistische overwegingen. Het
werk moet dan ook zonder enige twijfel beschouwd worden als een literairhistorisch curiosum van de eerste orde, dat verdient onttrokken te worden aan
de volstrekte vergetelheid waarin het is weggezakt. En op zijn auteur is van
toepassing wat bij een , experimentator te vaak uit het oog verloren wordt: ut
desint vires, tamen est laudanda voluntas (al faalt de kracht, de wil is prijzenswaard) .
Met de verwijzing naar dit adagium is impliciet al gezegd, dat de Batavias
ondanks zijn curiositeits-waarde een mislukt experiment moet worden genoemd. Van Bos is er niet in geslaagd, aan zijn epos ook poëtische waarde te
verlenen. Hij was te weinig dichter om ook maar bij benadering de plaats te
kunnen innemen, die Vondel door het opgeven van de Constantinade voor een
andere epicus had opengelaten. Zijn ontoereikende dichterschap blijkt niet
alleen uit het poëtische tekort in taal en stijl, waarop ik zo juist naar aanleiding
van het geciteerde fragment gewezen heb; ook echter een gebrekkig expressievermogen zou een dichterlijke geest kunnen schuil gaan. Maar juist daarvan
is bij Van Bos geen sprake. Uit het inhouds-overzicht van de Batavias is duidelijk aan het licht getreden, dat hij elke dichterlijke zelfstandigheid en originaliteit mist. Hij kan alleen maar een bestaande geschiedenis navertellen en de
vormgeving van een voorganger imiteren. In de Belgias en de Mauritias was
dit geen onoverkomelijk bezwaar geweest; in een historie-epos werd van de
dichter niet anders verwacht dan dat hij zich aan de „bestaande geschiedenis"
zou houden. Maar bij een legendarisch epos moet de auteur op grond van minimale gegevens zèlf een geschiedenis opbouwen, en dan verhindert het gebrek aan originaliteit elke innerlijke samenhang, elke werkelijke opvlucht,
elke verrassende visie. De eerste vier boeken van de Batavias zijn daarvan een
typerend bewijs. Wij zien er Van Bos bezig met het navertellen van wat hij
over Baeto en de „Hollantsche beginselen" in Wachtendorp's Oude Hollandsche Geschiedenissen had gevonden, in een vormgeving, die primair aan de
Aeneis en secundair aan de Gerusalemme liberata is ontleend. Praktisch voor

ieder detail hebben wij de plaats bij Vergilius of Tasso kunnen aanwijzen, die
hij daarbij voor ogen heeft gehad. Hij houdt zich wel niet precies aan zijn voorbeelden, met name wat de volgorde van de gebeurtenissen betreft, maar hij
kan blijkbaar toch niet buiten een model voor elk van zijn episoden. Wanneer
een bepaalde situatie zich herhaalt, zoals b.v. het afscheid-nemen van achterblijvenden, grijpt hij iedere keer weer terug op het standaard-model voor
zulk een afscheid, in casu het vertrek van Aeneas uit Aceste. Slechts een heel
enkele maal legt hij een eigen verbinding tussen twee opeenvolgende episoden,
zoals bij het hert dat in het vierde Boeck Baeto naar de spelonk van Camilla
voert. 121 Overigens kunnen wij er zelfs daar niet helemaal zeker van zijn,
dat hij geen gebruik maakt van een ontleend motief waarvan de herkomst ons
onbekend is gebleven. Want Van Bos ontleent ook aan andere bronnen clan
de Aeneis en de Gerusalemme, getuige de Alcina-figuur uit de Orlando furioso
die hij in de verliefde stichtster van Medemblik laat herleven 122 om maar
121

Zie boven, blz. 501 502.
-

"2 Zie boven, blz. 498 499,
-
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niet te spreken van Lodewijck's verhaal over de wraak van Halon's vrouw op
haar ontrouwe echtgenoot. De eerste vier boeken van de Batavias kunnen dan
ook worden gekarakteriseerd als een mozaiekwerk van imitaties en ontleningen,
hier en daar enigszins bijgetekend of bijgekleurd, maar zonder andere inbreng
van de dichter zelf dan een niet al te onhandige adaptatie vaan dit alles aan de
situatie van Baeto.
In de beide laatste boeken gaat Van Bos anders te werk. Hij moest trouwens wel. Alle gegevens, die Wachtendorp hem over Baeto verstrekte, had hij
verwerkt; hij kon zijn held alleen nog maar doen aankomen in de voor hem
bestemde landstreek. Maar zijn epos had nog niet de omvang van zes boeken,
die hem voor ogen stond als minimum van wat voor een Nederlandse aequivalent van de Aeneis aanvaardbaar was. Voor een adaequate a an vulling met
episoden, waarin Baeto avonturen beleefde die niet op de een of andere manier op de kroniek van Wachtendorp waren gefundeerd, was zijn verbeeldingskracht te zwak. Aan de gevechtshandelingen uit de tweede helft vaan de Aeneis
had hij niets, omdat de overlevering wilde dat Baeto zich in een onbewoond
gebied had gevestigd. De enige mogelijkheid, die hem overbleef, was dus het
inlassen van episoden, die feitelijk niets met de geschiedenis van Baeto te
maken hadden, maar er door een dunne draad mee konden worden verbonden. Hij had dit procédé trouwens ook Al toegepast, toen het liefdesavontuur
van Baeto en Medea niet voldoende bleek om aan het derde boeck de gewenste
omvang te geven. Hij had toen een „dunne draad" gelegd tussen Lodewijck's
griezelverhaal en de situatie van Baeto door het voor te stellen alsof dat verhaal een voorbeeld gaf man vrouwenwraak, terwijl het in werkelijkheid gaat om
de wraak van een spook. Op veel groter schaal maakt hij nu van hetzelfde
middel gebruik. Aan zijn lectuur ontleent hij het verhaal over de tovenaar
Memming en dat over het liefdespaar Parthenia-Filinde, die hij beide oppervlakkig met de geschiedenis van B,aeto verbindt. Wat Memming betreft, is
de adaptatie niet zonder enige verdienste, vooral ook omdat hij er de tocht
door de onderwereld in verwerkte, waardoor zij in een (pseudo-)Vergiliaanse
sfeer wordt getrokken. Toch kan dit niet verhinderen, dat de hele episode
compositorisch in de lucht blijft hangen, omdat Salant's bezoek aan de satyrtovenaar geen enkele invloed heeft op het verloop van de handeling en in
structureel opzicht dus als zinloos moet worden beschouwd. Datzelfde geldt in
nog sterkere mate voor de geschiedenis van Parthenia en Filinde, waar de enige
verbindingsdraad met Baeto is dat Parthenia toevallig op het schip van Salant
terecht komt. Eerst in het slotgedeelte van het zesde Boeck keert V an Bos
eindelijk weer tot de hoofdhandeling terug, maar slechts om deze af te sluiten.
Op grond van dit alles kunnen wij de Batavias karakteriseren als een epos
dat in zijn laatste twee boeken tot romanpo (ver)wordt. Van Bos' bewondering
voor Statius, die zich in de Thebais minder aan eenheid van handeling dan
aan spanning in de afzonderlijke episoden gelegen liet liggen, zal dit ongetwijfeld in de hand hebben gewerkt. Zij vervaagde voor hem het verschil tussen
enerzijds Vergilius en Tasso, anderzijds Ariosto.
Een onvermijdelijk gevolg van Van Bos' onzelfstandige, imiterende en
adapterende werkwijze is, dat er in de Batavias geen spoor te vinden is van
een centrale idee die de achtergrond vormt van de verhaalde gebeurtenissen
en hun verloop bepaalt. Kenmerkend is in dit verband, dat de dichter het
Christelijk-wonderbaarlijke overal zorgvuldig vermijdt. Het gebruik daarvan
zou immers een visie nodig hebben gemaakt, waarin Baeto's avonturen werden
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beheerstdoor Gods plan met het volk dat uit hem en de zijnen zou voortkomen. Tot zulk een visie was Van Bos op eigen kracht niet in staat, en aan anderen ontlenen kon hij daarbij niet. V andaar dat hij zich beperkte tot het magische, dat hij echter anders dan Tasso niet in verband bracht met God
en Duivel, maar enkel hanteerde als sensationeel motief. Ook op dit punt sloot
hij meer bij Ariosto aan dan bij Tasso.
§ 6.

DE „BRITANNIAS"

Het is niet zo vreemd, dat er in de Republiek een warme sympathie voor de
jonge Karel Stuart leefde en dat de Restauratie van 1660 er met algemene
vreugde werd begroet. Niet alleen had de onthoofding van de wettige Engelse
koning in 1649 een schok van verontwaardiging door het land doen gaan, maar
nadien had de mercantilistische politiek van Cromwell zich steeds scherper tegen de handelsbelangen van de Zeven Verenigde Provinciën gekeerd. De Acte
van Navigatie (1651) was zelfs rechtstreeks tegen de Nederlanders gericht en
had dan ook tot de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) geleid. Hoewel deze
geen beslissende overwinning voor de Engelsen opleverde, was hij voor de
Republiek toch niet gunstig verlopen. De Nederlanders hadden niets te verwachten van de „koningsmoorders", en hoopten op een vriendschappelijker
verhouding met Engeland onder een nieuw bewind.
Daar komt bij, dat de bewogen en avontuurlijke levensloop van de jonge
Prins sterk tot de fantasiesprak. Zelden was iemand zo door het ongeluk
achtervolgd als hij. Bij de onthoofding van zijn vader was Karel achttien jaar.
Hij vertoefde toen in Den Haag, na een mislukte poging zijn vader door een
landing in Engeland te hulp te komen. Een stoutmoedige inval van Montrose
te zijnen behoeve in Noord-Schotland liep mede als gevolg van noodweer
op zee op een volkomen mislukking uit; Montrose werd gevangen genomen
en in Edinburgh als verrader gehangen (1650). Kort daarna wist Karel zich
echter door de Schotten te doen erkennen en op 1 januari 1651 werd hij te
Scone tot koning gekroond. Enkele maanden later werd hij evenwel bij
Worcester vernietigend door Cromwell verslagen. Slechts door zich enkele
dagen in een holle eik verborgen te houden, wist hij aan zijn vijanden te ontkomen en met heel veel moeite Frankrijk te bereiken, waar ook zijn moeder
een dochter van Hendrik Iv en dus oud-tante van Lodewijk xIV verblijf
hield. De vrede, die in 1655 tussen Frankrijk en Engeland gesloten werd, noodzaakte Karel als kroonpretendent dit toevluchtsoord te verlaten. Hij begaf zich
eerst naar Keulen en vervolgens naar de Nederlanden, waar hij bij zijn zuster
Maria Stuart, de weduwe van stadhouder Willem II en in Brussel vertoefde. Onderwijl bleef hij steeds contact houden met de koningsgezinden in
Engeland, wachtend op een ommekeer in de situatie aldaar.
Die ommekeer kwam na de dood van Cromwell in 1658 en de abdicatie
van diens zoon Richard als Lord-Protector een jaar later. De verwarring in
Engeland werd toen zo groot, dat generaal George Monk in een herstel van
het koningshuis het enige middel zag om daaraan een einde te maken. Zonder
zijn bedoelingen bekend te maken, trok hij met zijn leger vanuit Schotland
naar Londen, waar hij op 3 februari 1660 aankwam. Met grote bekwaamheid
en sluwheid wist hij daar, nu eens toegevend aan de ene en dan weer aan de
andere partij, een ondoorzichtige rol te spelen waardoor het ontbranden van
een onderlinge strijd werd voorkomen. Toen Monk de tijd rijp achtte, herstelde

513

hij de in 1648 ,afgezette leden van het Parlement in hun oude functie, waardoor
de meerderheid koningsgezind werd. Dit z.g. Lange Parlement besloot tot
herstel van de monarchie en het uitschrijven van verkiezingen voor een nieuw
Parlement. Inmiddels werd echter reeds een deputatie naar Karel gezonden
om met hem te onderhandelen over de voorwaarden voor zijn terugkeer (o.a.
algemene amnestie). Bij de declaratie van Breda (4 april) aanvaardde Karel
deze voorwaarden. Drie weken later kwam het nieuwe Parlement voor het eerst
bijeen en bevestigde op 1 mei de Restauratie.
Kort daarop ondernam de jonge koning de reis van Breda naar Scheveninper schip van de
gen, waar een Engelse vloot hem opwachtte. Deze reis
Moerdijk naar Delft en vandaar per koets naar Den Haag
werd een ware
triomftocht. Overal verdrong men zich aan de waterkant om de passerende
Karel te zien en toe te juichen. Velen hadden er een lange tocht naar Scheveningen voor over, om getuige te kunnen zijn van de inscheping. 123 Op zijn dertigste verjaardag, 29 mei 1660, deed Karel zijn triomfantelijke intocht in
Londen.
Reeds voordat hij de Britannias schreef, had Lambert van Bos zich beziggehouden met de actuele materie die door dit alles werd gevormd. In 1660
was van zijn hand in Dordrecht waar hij sinds 1654 conrector van de Latijnse school was
verschenen:
De // Historie // van sijn Majesteyt // Karel de ii. // van dien Name, //
Koning van Engelandt, Schot- // l andt, V[r]anckrijck en Ierlandt, Bescher// mer des Geloofs. // Aenvangende van de onsalige Moort van sijn //
Koninglijcke Vader van geluckiger geheuchenis, // en vervolght tot dit
tegenwoordige // Iaer 1660. // Uyt het Engels in het Nederduyts vertaelt, // door L. v. Bos. // Hier is noch by-gevoecht, // Herstelde // Zeegtriomf, // van // Karel de Tweede. // Door verscheyde voornaemste
Poëten van // Hollandt. // vignetje // Te Dordrecht, // Voor Abraham
Andriesz. Boeckverkooper, 1660.
De Historie is opgedragen aan Willem van Blijenbergh, een vooraanstaand
Dordtenaar die verschillende stedelijke ambten heeft bekleed, op het gebied
van theologie en wijsbegeerte publiceerde, en ook wel verzen schreef; Van Bos
noemt hem in zijn aanspraak: „Gunstige Neef". In deze Opdracht wordt het
boek als volgt gekarakteriseerd:

Hier sien wy een klaer en beknopt verhael, dat groote deugden van waerheydt heeft, sonder dat wy weten wie wy daer voor hebben te dancken,
en dit is het geen wy u aenbieden, soo goet en quaedt als ick het met een
na-gesweepte pen heb kannen op het papier brengen, uyt de Moeder-tael,
van ick weet niet wie; geschreven, ick weet niet waer.
Het gaat dus om een anoniem boekje, duidelijk bedoeld als propaganda-geschrift voor Karel. De gebeurtenissen in Engeland worden er behandeld tot en
met de komst van Monk in Londen en het herstel van het Lange Parlement.
123 Een dergelijke tocht — in casu vanuit Dordrecht — vormt het kader voor een reeks
„Oude en hedendaeghsche Geschiedenissen, lustige Vertellingen, Rymery en diergelijcke stoffen", waarmee de reizigers zich onderweg de tijd korten, in Lambert van
Bos' Zuydt-hollandtsche Thessalia (1663).

514

De Engelse versie kan dus niet vóór het begin van maart 1660 zijn verschenen,
en Van Bos moet die toen heet van de naald hebben vertaald. Het propagandistische karakter blijkt vooral aan het slot, d;at gevormd wordt door een lange
eulogie van Karel en een aansporing tot de Engelsen zich aan hem toe te
vertrouwen.
De Historie is ongetwijfeld de voornaamste historische bron geweest, die
Van Bos voor zijn Britannias heeft gebruikt. Zowel voor de mislukte expeditie
van Montrose als voor het optreden v an Monk houdt hij zich nauwkeurig aan
wat hij daar vond. Alleen voor zijn beschrijving van Karel's nederlaag bij
Worcester schijnt hij van een andere bron te zijn uitgegaan; de volgorde der
gebeurtenissen en de namen die worden genoemd komen tenminste niet helemaal overeen met die in de Historie. Daarentegen berust de episode van de
holle eik, waarin Karel zich na de nederlaag voor zijn vijanden verborgen hield,
weer wèl op die laatste. Evenals de auteur daarvan duidt Van Bos deze boom
aan als Karel's tijdelijk „paleis". 124
De Herstelde Zeeg-triomf, die aan de Historie werd toegevoegd, is eigenlijk een boekje op zichzelf, met eigen titelblad en eigen paginering; het zal
ongetwijfeld ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn geweest. Men vindt er een
groat aantal gedichten op Karel en de Restauratie, waarvan de auteurs voor
het merendeel Dordtenaren zijn of nauwe betrekkingen met Dordt onderhielden. Het is daarom waarschijnlijk, dat Van Bos als de geestelijke vader van
deze verzameling moet worden beschouwd. Hoe hij aan gedichten van buitenstaanders als b.v. Vondel, Westerbaen en Oudaan gekomen is, valt slechts te
gissen. Misschien heeft hij erom gevraagd, misschien ook heeft hij ze ongevraagd van elders overgenomen. Dat laatste is b.v. waarschijnlijk voor de
„bijdrage" van Vondel, die reeds in plano verschenen was. 125
Het voorwerk van de „Britannias"

Uit het voorwerk van Van Bos' laatste heldendicht blijkt duidelijk, hoezeer
zijn positie sinds de jaren 1646-1648 verbeterd is. Toen stond hij in de literaire
wereld praktisch alleen. Hij droeg zijn epen wel aan anderen op, maar de edities daarvan werden niet gesierd en gesteund door drempeldichten, waarin
vrienden en kennissen blijk gaven van waardering voor zijn werk. In 1661 zijn
die drempeldichten echter volop aanwezig; na de Opdracht aan de Dordtse
schepen Roeland de Carpentier volgen er niet minder dan tien, van negen verschillende auteurs. Voor zover ik hen kan thuisbrengen, blijken zij allen
12 4 Historie, blz. 102:

... alwaer hy een hollen Eycken Boom gevonden heeft, van dewelcke hy sich nu
genoeghde sijn Paleys te maecken, want hy verbergde sich in deselve voor eenige
dagen, gaende sijn vriendt geduerigh, wanneer den doncker begost te vallen, om sijn
Majesteyt eenige Spijse en vervarsching te halen, terwijl dit eensame verblijf duerde.
— Vgl. Britannias, blz. 7:
Daer staet noch tot cieraet en eere van de bosschen
Die Eyck, geschapen om een Koninck te verlossen,
Als d'eedle vluchtelingh gevollight op het spoor,
Sijn vyant en sich selfs in dit paleys verloor,
En graetiger beklom die eer van bosch en dalen,
Als immermeer de pracht van Konincklijcke zalen.
125 Het betreft hier Vondel's Opgang van Karel Stuart den tweeden, Koning van groot
Britanje, Vranckrijck en Yrlant (WB IX, 250-253).
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Dordtenaars, wat de veronderstelling rechtvaardigt dat de anderen dit ook
wel geweest zullen zijn. Onder hen treft men de dordrechtsche Parel Margaretha Godewijck aan, die door haar tijdgenoten vergeleken werd met Anna
Maria van Schuurman; de schilder Samuël van Hoogstraten; de advokaat
Cornelis van tder Staey à Colybrant; de rijke koopman Willem van Blijenbergh
aan wie Van Bos de Historie van Karel II had opgedragen. En is C. de Bevere
die ook tot ede medewerkers aan de Herstelde Zeeg-triomf had behoord —
dezelfde als burgemeester Cornelis van Beveren, „jarenlang de leider der regenten in zijn stad, tegenover de coterie der De Witten" (Winkler Prins)?
Op zichzelf zijn al deze gedichten van weinig betekenis, maar zij doen ons
Van Bos zien in de kring van Dordtse intellectuelen waartoe hij als conrector
van de Latijnse school was gaan behoren. En het is toch wel opmerkenswaard
dat Van Hoogstraten zich aan hem verplicht voelt, omdat hij „Hollant schenckt
het eerste Heldendicht". Het wordt niet helemaal duidelijk, of Van Hoogstraten daarmee enkel de Britannias bedoelt dan wel het epische werk van Van
Bos in het algemeen. Margaretha Godewijck kende in ieder geval de Batavias,
waarop zij in haar Latijns lofdicht zinspeelt. Bij C. de Bevere blijven wij weer
in het onzekere verkeren omtrent zijn bekendheid met Van Bos' vroegere
werk, maar ook hij eert de ,dichter van de Britannias als baanbreker van het
epos in Nederland: „Kom Phoebus wilt de kroon man Maroos heldenzanghen
// Om hooft en hayren hanghen // Van Dordreghts Dighter: maekt, maekt soo
sijn naem bekent, // Soo leeft hy, na sijn doodt, tot aen des werelts endt".
In Dordrecht vond Van Bos uiteindelijk toch enige erkenning van zijn pionierswerk als Nederlands epicus: „Wie Heldendicht wil zingen, volg uw spoor",
zingt Van Hoogstraten hem toe.
Maar die erkenning kwam te laat. Dat blijkt uit de Opdracht, waarin de
dichter aan De Carpentier uiteenzet hoe hij ertoe gekomen is de Britannias
te schrijven. Bij een zo belangrijke gebeurtenis als de Restauratie in Engeland
mocht zijn stem in het koor van blijde reacties niet ontbreken: „Ick sou my ingebeelt hebben, de vloek van dese eeuw waerdigh te zijn, indien ick mede my
niet had laten hooren". Hij lièt zich dus horen,
En dtat noch in vaersen, daer ick geduerigh soo ongeluckigh in ben geweest, dat ick vastelick voorgenomen had, Extremum formosa vale te
spelen, 126 en my niet meer met de Musen te bemoeyen, die haer mijnder
soo weynigh aentrecken, dat ick voor soo veel veersen, die ick den hals
gebroken heb, nauwlijcks een soet gesicht heb konnen krijgen.

In de gegeven omstandigheden kon hij bovendien niet met een kort gedicht
volstaan:
Een vers of twee kon mijn niet vergenoegen, ick most mijn overlang
snaerloose en ontlijmde luyt weer voor den dagh halen, en op sijn Marós
(si dijs placet) een ges; ang queelen.
Zo is „dele late geboorte" ontstaan, die hij aan De Carpentier aanbiedt, „niet
twijffelende of U Achtbaerheyt sal soo veel goetheyt tegen my hebben, als de
126

„Extremum formosa vale te spelen" : er definitief mee te breken. — De Latijnse woorden
zijn een afscheidsformule, gericht tot een voormalige geliefde: „voor de laatste maal,
schoon meisje, vaarwel".
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bescherming van dit kleyne Werck, dat (hoe heltachtigh het daer uyt siet,
evenwel niet machtigh is sich selven te beschermen) aen te nemen".
Er is geen twijfel mogelijk. Van Bos heeft in 1660-1661 de hoop opgegeven
ooit als dichter laat staan: als epicus naam te kunnen maken, en zich
definitief tot het proza gekeerd. De Britannias is een „late geboorte" van zijn
poëzie, waarvoor hij zich min of meer verontschuldigt met een verwijzing naar
de omstandigheden: een allerlaatste Extremum formosa vale en het tegendeel
van een nieuwe 'dichterlijke opvlucht.
Deze karakteristiek van zijn epos door de dichter zelf blijkt bij lezing von de
tekst volkomen juist. Er is in de Britannias nauwelijks iets nieuws te vinden.
In hoofdzaak herhaalt Van Bos slechts, zowel wat fde opzet als wat de imitatie
van voorgangers en het inlassen van weinig relev ante episoden betreft, wat
hij in zijn epische jeugdwerk op precies dezelfde manier ook al had gedaan.
Het nauwst sluit hij aan bij de Belgias, waarin eveneens de historische gebeurtenissen uit een aantal opeenvolgende jaren epopiserend waren verwerkt. Die
aansluiting gaat zelfs zo ver dat wij hier het goddelijk-wonderbaarlijke in Tassoniaanse trant terugvinden, waarvan V an Bos zich in de Mauritias en de
Batavias zo nadrukkelijk onthouden had.
Eerste Boeck (682 regels; blz. 1-25)
De overeenkomst met de Belgias geldt niet voor het exordium. In zijn
eerste heldendicht had Van Bos zich daarvoor naar het model van de Thebais
gericht; eerst in de Mauritias had hij zijn aanhef op het Vergiliaanse „Arma
virumque cano" afgestemd. Dat doet hij nu opnieuw, 127 en het is duidelijk
dat hij ook verder het procédé herhaalt waarmee hij zijn epos op Maurits had
ingezet. Dáár: de Vergiliaanse propositio, de tot God gerichte invocatio, de verwijzing naar Maurits, de dedicatio aan Frederik Hendrik. Hier precies hetzelfde; alleen komt Karel i in de plaats van Maurits en Karel II in die van
Frederik Hendrik. Zelfs de uitbreiding van de periphrase, die in de propositio
een rechtstreekse benoeming van de held moet vervangen, tot eenzelfde vermijding van namen in invocatio en dedicatio 128 keert terug.
Na het exordium gaat Van Bos echter de Belgias volgen. Evenals daar wordt
de eigenlijke narratio voorafgegaan door een korte schets van de situatie op
het moment dat het verhaal ,aanvangt (blz. 2-4). En ook nu wordt de actie op
gang gebracht door eendroomverschijning. Zoals in de Belgias Willem I op

Dillenburg in zijn slaap werd bezocht door „het beelt des Vaderlants [
mismaeckt met meer als duysent wonden", zo ziet Monk in Schotland de geest
van Karel I
met een duidelijk litteken aan de hals, haar en borst nat van
bloed
voor zijn bed verschijnen. En ook hij wordt ertoe aangezet over te
gaan tot daden: „Op op, dat swaert waer voor u vyandt plach te beven, //
Gort aen de zy, door u moet Karel weder leven" (blz. 5). Monk is diep onder
de indruk van deze verschijning: „Komt ghy noch legenen daer 't passen sou
te vloecken, // En tot soo grooten dienst u dienoer self versoecken?" (blz. 5),
...

]

127 Ditmaal weet hij, behalve de inzet, ook de derde regel uit Vergilius' propositio te verwerken : „multum ille et terris jactatus et alto". De eerste regels luiden bij hem:
Ick sing den Man, die vroom van inborst en gemoet
Als balling swerven most te midden door de vloet,
En veel op zee en landt gesmaeckt heeft en geleden,
Eer, tot voldoening, hy sijn strijt had uytgestreden.
128 Zie boven, blz. 475.
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roept hij uit, gedachtig aan het feit dat hij in 1646 itegen Karel I de zijde van
het Parlement had gekozen. Evenals in de Belgias volgt op de droomverschijning een beschrijving van de voorbereidingen tik en het verloop van de
krijgstocht. Monk trekt uit Schotland Engeland binnen en rukt op in de richting van Londen. „De Faem loopt onder dies het gantsche lant in 't ront, //
En spreeckt van dese tocht uyt meer als eenen mont, // En helpt in korter tijt
als oyt gedacht sou meenen, // Het gantsche lant in roer, en Londen op de
beenen" (blz. 8). Van Bos is er niet onverdienstelijk in geslaagd, de algemene
onzekerheid omtrent de bedoelingen van de generaal en diens omzichtige optreden na het binnentrekken van Londen te tekenen. Maar tenslotte herstelt
Monk het Lange Parlement „Om soo door dit begin een ruymen wegh te banen,
// Tot hulp van Karel, en tot troost der onderdanen" (blz. 12). En nu grijpt
God in. Hij zendt de aartsengel Raphaël naar de aarde om „'t gespuys des afgronts", dat „daer nu lang genoegh gewoelt en huys-gehouwen" heeft, uit Londen en Engeland te verjagen (blz. 13). Wij herkennen daarin de episode uit
Belgias Iv, waar God op eenzelfde wijze ingrijpt om de Prins te redden bij de
nachtelijke overval van de Spanjaarden op zijn legerplaats bij Bergen. 129 Maar
ditmaal werkt Van Bos het motief van de descent from heaven 130 véél uitvoeriger uit. Hij beschrijft de nedervaart van Raphaël voorbij sterren en planeten,
totdat de aarde in zicht komt. Daar ontwaart de Engel tot zijn verontrusting
„in 't Westen" (blz. 15) een pauze in de gebruikelijke gevechten en oorlogen.
Alle boze geesten hebben hun werkzaamheid elders tijdelijk gestaakt om hun
activiteit op Engeland te concentreren: de Twist, de Schijn-deugd, de Staatzucht, het Vals Gerucht, de Haat, de Nijd, Bedrog, Wantrouwen, „Blinden
yver". Met het zwaard in de hand komt Raphaël „gelijck een blixem na beneden gestoven" en gebiedt ze Engeland te verlaten, om hun boosheden te plegen
„daer gy 't plegen zijt gewent" (blz. 19). Elkaar verdringend in hun angst,
vluchten de boze geesten voor hem weg, elk naar de plaats waar hij oorspronkelijk „werkte": Parijs, Rome, Lissabon, Byzantium. Hun vertrek veroorzaakt
in Engeland „terstont een andre lucht", als een nieuwe lente. Het goede komt
weer boven in het volk: „Elck roept om Karel en beweent sijn treurigh dwalen"
(blz. 20). Het besluit van het Lange Parlement om de monarchie te herstellen wordt door Van Bos geëpopiseerd. Hij laat dit vallen op een banket, dat
Hoger- en Lagerhuis aan Monk aanbieden. De stemming is opperbest: „De
gantsche zael vol vreught, de tafel vol geschal" (blz. 21). Maar dan maakt
„d'Harper Musidoor" de aanzittenden stil door zijn harpspel en zijn lied dat
uitloopt op een evocatie van Karel's vlucht en ballingschap na de nederlaag bij

Worcester. Monk haakt daarop in; al dat leed heeft alleen maar geleid tot een
lege schatkist en ellende voor het volk: „Noyt volck is soo met list geworden
slaef der slaven: // En vryheyt heet men noch 't verlies van goet en have" (blz.
23). De enige hoop voor Engeland ligt in Karel: „Derft ghy hem roepen en
met hart en ziel begeeren, // Ick derf versekeren sijn vreedsaem weder keeren,
// En soo u sulcks berouwt of wee doet aen 't gemoet, // Verhaelt, ick staet u
toe, 's Lants na deel op mijn bloet" (blz. 24). Even is er een moment van aarzeling. Maar dan roept iem and: „Lang leve ons Koninck, lang leef Karel", en
die roep wordt zo algemeen overgenomen „Dat wand en solder scheen te rijten
van het huys" (blz. 25). De Restauratie is een felt!
12 8 Zie boven, blz. 466.
13 o Zie boven, blz. 9, noot 20.
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Tweede Boeck (666 regels; blz. 26-50)

Karel vertoeft op het kasteel van Breda. Op een morgen heeft hij zich in
het bos teruggetrokken, „Daer hy, om heylighlijck sijn stonden te besteden,
// Sich oeffende in aen Godt bestede aendachtigheden" (blz. 26). Daar verschijnt hem Raphaël, in de gedaante van zijn vriend en raadsman, om hem
„een blijd gerucht" mee te delen: in Londen hebben Hoger- en Lagerhuis „u
herstellingh met malkander goet gevonden: // Ia haer gesantschap wort, voor
't dalen van de nacht, // Soo wint en weder dient hier in het hof verwacht"
(blz. 26). Maar nu wacht Karel een moeilijke taak; hij moet tact en wijsheid
tonen, zachtmoedig optreden, zich v an wraak onthouden, de welvaart bevorderen, het recht handhaven, „En wat gy doet stelt dit u ziele voor een wet, //
De schant te hoeden van 't geheylight echtebet" (blz. 27). Als Karel hem wil
antwoorden, „Den grooten redenaer hem schieliick is ontvlogen, // Omcingelt
met een glants van hooge heerlijckheyt" (blz. 28). De koning begrijpt (Lan dat
er een Engel tot hem gesproken heeft, en roept hem na: „Met ootmoet neme
ick aen de bootschap die gy bracht". Vervolgens bidt hij God voor zichzelf en
voor zijn volk, „sijn nat betraende oogen" ten hemel opgeslagen (blz. 29). Direct daarop brengt een bode hem het bericht, dat een Engels gez antschap is
aangekomen om hem de kroon aan te bieden.
Deze episode, waarvoor in de Belgias geen aequivralent valt aan te wijzen,
is een curieus mengsel van motieven uit verschillende voorbeelden. De
„roeping" van Karel door een Goddelijke boodschapper is ontleend
aan het begin van Gerusalemme I, waar Gabriël aan Godfried Gods opdracht overbrengt de leiding van het Christen-leger op zich te nemen.
Evenals deze het Godfried deed (st. 15), vindt ook Raphaël de uitverkorene in gebed verzonken. Anders dan bij Godfried verschijnt de
Engel aan Karel echter niet in zijn ware gedaante, maar in die v an zijn
vriend en raadsman. Van Bos herhaalt hier de variant op Aen. VII, 406459 (Alecto bij Turnus), zoals hij die in Belgias I had toegepast voor de verschijning van Alecto aan Alva. 131 En tenslotte is de herkenning van zijn
Goddelijke bezoeker door Karel een imitatie van Aen. I, 402-410, waar
Venus (na zich eerst als jageres te hebben voorgedaan) zich bij haar vertrek aan Aeneas als godin openbaart en deze „fugientem est voce secutus".
In het kasteel wacht men op de komst van Karel, onderwijl de tapisserieën bekijkend waarop de geschiedenis van Engeland is uitgebeeld, van Richard n
tot en met de onthoofding van Karel I: zoals Aeneas, wachtend op Dido in de
tempel van Juno te Carthago, de muren versierd vindt met taferelen uit de
Trojaanse oorlog (Aen. I, 441-493). Als Karel eindelijk met zijn beide
broeders (Jacobus en Hendrik) binnentreedt, knielt de „eerste en hooft-gesant"
(blz. 32) voor hem neer en vraagt hem in een fraaie allocutie de kroon en de
trouw van Engeland te willen aanvaarden, waartoe de jonge vorst zich bereid
verklaart. Terwijl in het kasteel een feestmaal volgt, verspreidt de Faam „dees
blijde maer het gantsche lant in 't ront" (blz. 34). Kort daarop begeeft de
nieuwe koning zich op weg, vergezeld door zijn beide broeders en zijn zuster
Maria. Onder grote belangstelling en met veel eerbetoon voert „Een binnenlantsche vloot van 's Lants bevare kielen" (blz. 35) hem van de Moerdijk langs
' 3 ' Zie boven, blz. 461 en 462, sub e.
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Dordrecht
waar men op gunstig tij moet wachten, wat Karel gelegenheid
biedt „voor een wijl met Dort op Dortsche kost te leven" 132 (blz. 37)
naar
Delft, vanwaar de tocht per koets wordt voortgezet naar Den Haag. Daar
wacht hem een schitterende ontvangst door de Staten-Generaal.
Intussen
„wast al in roer in 't duyster schimmen Rijck" (blz. 39). Pluto
enkele regels
verder wordt hij Lucifer genoemd
is woedend over de gang van zaken
op aarde, en roept zijn Helleraad ter beraadslaging bijeen. Dat leidt tot eenzelfde episode als in Belgias I, die evenals daar eindigt met het uitzwermen van
de helse geesten, „Elck daerwaerts daer 't bevel sijns Konincks hem bescheydt" (blz. 42). 133
In tegenstelling tot wat in de Belgias het geval is, heeft de episode hier
echter geen enkele zin. De boze geesten waren, na hun verdrijving door
Raphaël uit Engeland in het eerste Boeck, al eigener beweging gaan doen
wat Lucifer hun in de Helleraad achteraf nog eens opdraagt. Bovendien
houdt geen van die opdrachten verband met de geschiedenis van Karel.
De episode moet dan ook beschouwd worden als een „vulsel", wat nog
onderstreept wordt door de uitvoerigheid waarmee Lucifer zijn duivels
een overzicht geeft van de politieke en militaire situatie in Oost-Europa.
Onderwijl geniet Karel in Den Haag „het breed onthael van Hollants wijsen
Raet" (blz. 42). Als het voor het eerst even stil is aan tafel, verzoekt „de eerste
van den hoogh genoemden Raet" de koning te vertellen „Wat seltsaemheydt
met u de luck-vrouw 134 heeft gespeelt" (blz. 43) in de door hem verloren slag
bij Worcester. Karel voldoet aan dit verzoek en beschrijft uitvoerig meer
kroniekmatig dan episch
het verloop van de strijd (blz. 43-49).
Ook in dit verslag herhaalt Van Bos een van zijn vroegere episoden. Als
de nederlaag onvermijdelijk geworden is, dringt Buckingham er bij Karel
op aan, zichzelf te redden ter wille van de goede zaak (blz. 48). Eenzelfde
aandrang werd in Mauritias I na de verloren slag bij Leffinge op Ernst
Casimir uitgeoefend. 135
Hoe hij na zijn nederlaag heeft weten te ontkomen, wil de koning er niet bij
vertellen; daarvoor is het te laat geworden. Na een laatste heildronk wordt de
maaltijd besloten, terwijl de dageraad „Ontloock in haer gewaet van Violet en
rosen" (blz. 50).
Derde Boeck (586 regels; blz. 50-72)
Eindelijk is het ogenblik gekomen, „Dat Karel met sijn vloot sou ruymen
onse stranden" (blz. 50). Voor de kust van Scheveningen wacht een Engelse
oorlogsvloot hem op. In een versierde pink verlaat de koning het strand, om
even later over te stappen in een Engelse sloep die hem aan boord brengt. Onder het afvuren van saluutschoten kiest zijn schip zee, „Gevolgt op dese toon
van sestien Oorloghskielen" (blz. 52). In zijn hut in slaap gevallen, ziet
Karel in de droom zijn vader voor zich verschijnen, met „dry Scepters" [nl.
132 D.w.z.: gast van de Magistraat te zijn aan een feestmaal.
"3

Zie boven, blz. 461 en 462, sub d.

de luck-vrouw: Fortuna.
13 5 Zie boven, blz. 477.
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tocht van Karel iI door. de Republiek, van Breda naar Scheveningen, was geen
heldhaftige oorlogsdaad die verdiende in een epos te worden vereeuwigd. Het
verloop van die tocht leende zich beter voor een „journalistiek" verslag dan
voor epische behandeling. Bovendien gebeurt er, na Karel's ontvangst van de
Engelse delegatie op het kasteeel van Breda, niets essentieels meer, zodat de
dichter zich genoodzaakt ziet bij gebrek aan stof de hoofdhandeling aan te vullen met minder relevante episoden, die naar verhouding in het geheel een veel
te grote plaats innemen. De apostrophe tot Engeland aan het slot en vooral de
overdracht van de verdere taak aan een beter dichter vallen buiten de epische
traditie. Met dit slot eindigt de Britannias in de trant van een lof- en overwinningszang. Wellicht heeft Van Bos daarbij Vondel's Verovering van Grol
voor ogen gehad, waar hetzelfde gebeurt. Maar Vondel had zijn gedicht niet
als werkelijk epos bedoeld en slechts met epische structuur-elementen gespééld, zodat de Verovering aanvankelijk een heldendicht zou lijken om zich
tenslotte te ontpoppen als „slechts een (vreugde)zang"
Van Bos daarentegen
wilde inderdáád „op sijn Marós een gesang queelen", zoals hij in zijn Opdracht
zegt, en op zijn titelblad noemde hij dat „gesang" vol-uit een heldendicht.
Daarom werd bij hem een misgreep wat bij Vondel volkomen aanvaardbaar
blijft.
Het meest episch en daarom het best geslaagd is Boek I, waar de voorgeschiedenis van de Restauratie verteld wordt: Monk's besluit, zijn optrekken
naar Londen, de omslag van de volksstemming. Hier valt aan de epopisering
van de gebeurtenissen en aan het gebruik van de epische ontleningen een zekere verdienste niet te ontzeggen, al valt het op dat Van Bos zich in die laatste
telkens herhaalt, met name ten opzichte van de Belgias.
Goed is ook het
begin van Boek Ii met Raphaël's verschijning aan de biddende Karel in de
bossen bij Breda: de meest „originele" episode uit de gehele Britannias. Met
het bezoek van de Engelse delegatie begint dan echter de neergang naar de
journalistiek en naar opvullingen zonder functionele betekenis.
Intussen is toch ook al in Boek i merkbaar, dat de dichter worstelt met een
tekort aan stof en dankbaar elke gelegenheid aangrijpt om uit te breiden.
Raphaël's descent from heaven (blz. 13-18) wordt met een uitvoerigheid beschreven, die in geen verhouding staat tot de vervulling van zijn opdracht op
aarde (blz. 18-19) en daarom de voortgang van de handeling verstoort. Weliswaar blijkt de Engel aan het begin van het tweede Boek nog een andere niet
eerder genoemde taak te hebben dan het verjagen van de boze geesten
uit Engeland, maar dan is in structureel opzicht het kwaad al geschied.
In het tweede, „journalistieke" gedeelte van het epos nemen de vulsels een
dominerende plaats in. Er zijn niet minder dan drie grote inlassingen: de
bijeenkomst van de Helleraad, Karel's verslag van zijn nederlaag bij Worcester
(beide in Boek ii) en het relaas van de edelman die aan de expeditie van
Montrose heeft deelgenomen (Boek iii). Van deze drie is de tweede het meest
aanvaardbaar. Het verhaal van de slag bij Worcester wordt gedaan aan de
feestmaaltijd in Den Haag en betreft de voorgeschiedenis van de held, zij het
dan slechts een klein gedeelte daarvan. Er is dus eenzelfde situatie als aan het
feestmaal bij Dido in de Aeneis, terwijl bovendien de tegenstelling tussen
Karel's vroegere nederlaag en zijn uiteindelijke triomf effectief mag heten.
Niettemin wordt het bezwaar van een proportionele wanverhouding daardoor

.14°
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140 Zie boven, hoofdstuk VII (blz. 364 385).
-
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De episode van de Helleraad heeft, zoals
toch niet helemaal weggenomen.
ik bij mijn inhouds-overzicht heb opgemerkt, geen enkele functionele betekenis en herhaalt slechts in andere vorm wat in Boek I al was afgedaan. Het
verslag over de expeditie van Montrose en diens terechtstelling betekent een
dissonant in Boek III, dat naar zijn opzet in het teken van vreugde en overwinning zou moeten staan. Niet voor niets begint dit Boeck met een evocatie
van „den dagh, den hoogen dagh [ ... ] // Dat Karel met sijn vloot sou ruymen
onse stranden", om afgezien van de apostrophen die daarna nog volgen
te eindigen met den „heugelijcken dagh" waarop hij voor het eerst als koning
zijn rijk betreden zal. Van deze achttien bladzijden zijn er echter niet minder
dan twaalf aan de tragedie van Montrose gewijd, zodat de vreugde-toon volkomen verdrongen wordt door de herinnering aan het vroegere leed. 141 Bovendien werd de bewuste expeditie feitelijk buiten Karel om ondernomen; deze
distancieerde er zich zelfs van, om zijn kroning van 1 januari 1651 in Schotland niet in gevaar te brengen. Ook hier zijn dus de verhoudingen scheefgetrokken en wordt het ingelaste „vulsel" te veel tot hoofdzaak.
Epopiserende journalistiek
Om een indruk te geven van de wijze, waarop Van Bos in de tweede helft
van de Britannias epopiserende journalistiek bedrijft, laat ik hier zijn verslag
van Karel's inscheping aan de Moerdijk volgen. Ter illustratie van het verschil citeer ik tevens de zakelijke beschrijving van deze gebeurtenis, zoals dezelfde auteur die geeft aan het begin van zijn Zuydt-hollandtsche Thessalia
uit 1663. Hoewel het proza dus jonger is dan de dichterlijke versie, laat ik
het toch vooropgaan, omdat het een goed verstaan van die laatste vergemakkelijkt. Men vindt het geciteerde fragment op blz. 1-2 van de Thessalia:
De Lijdt komt eyndelijck dat sijn Majesteyt van Breda, op den Moerdijck
te scheep sou gaen, om van daer het Graeflick Hof, in 'sGraven-Hage
te bezeylen, en van daer te Schevelingen, daer hem de Konincklijcke vloot
stont te verwachten, naer Londen t'zeyl te gaen. 'sLandts vloot bestaende
uyt Staten en Admiraliteyts Jachten, begaf sich na die kust om dat
kostelijck Hooft, verselt met sijn twee broederen, Jacob, Hartogh van
Jorck, en Hendrick Hartogh van Glocester, beneffens Maria weduwe van
den Prins Wilhelm de tweede van Orangien, en hun gevolgh in te nemen.
Ontrent den middagh genaeckt den Koninck den oever, alwaer hy door
acht vanen Ruyters ontfangen, en door een ander begeleydet wierdt.
Den weledelen Heer van Beverwaert, en den wel-achtbaren edelen Heer
van Strevelshoeck, dien ouden en door-leerden Cornelis de Bever, quamen
hem aldaer te verwellekomen, en den grooten soon van Maurits 142 deed
een brave (hoe wel korte) aenspraeck in het Fransch, die van sijn Majesteyt in de selve tael beantwoort wiert. Aldus na den oever rijdende, neemt
de Koninck sijn Konincklijcke suster by de handt, en leyt se in het Jacht
' 41 Van Bos schijnt zich daarvan wel bewust geweest te zijn en heeft het misschien zelfs zo
gewild. In de dedicatio aan Karel ii noemt hij merkwaardigerwijs zijn epos een rouwdicht: „Ontfangt dit Rouw-gedigt, dat u mijn penne schenkt, // En soo ghy reets
vereelt in leet, noch leet gedenkt, // En sonder afkeer siet die jammerlijcke stonden, //
Laet dit een plaester zijn voor u bedroefde wonden" (blz. 2).
142 den grooten soon van Maurits: nl. de Heer van Beverwaert = Lodewijk van NassauBeverweerd, natuurlijke zoon van Maurits en Margaretha van Mechelen.
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Afgesanten, en
de Britannias
Britannias (blz.
(blz. 35-36):
35-36):
In de
endlijck slaet op
op reys,
reys, om
om Hollant
Hollant teteverblye,
verblye,
Hy endlijck
enMarye,
Marye,
Verselt met
met Henderijck,
Henderijck, met
met Iacob
Iacoben
Verselt
vint de
de blijde
blijde kust,
kust, die
die vast
vast van
vanvreughde
vreughde woelt,
woelt,
En vint
Daer 't't Zeeusche
Zeeusche pekel
pekelschuym
schuymhet
hetBrabantsch
Brabantschzant
zantbespoelt.
bespoelt.
Daer
vrye
doorganckstoppen,
stoppen,
drommen
5 AchtAcht
drommen
op op
eeneen
ry ry
de de
vrye
doorganck
ysre Mannen
Mannen met
methaer
haerblinckend'
blinckend' ysre
ysrekoppen,
koppen,
Van ysre
gewoon daer
daer Mayors
Mavors fackel
fackelbrant,
brant,
Op kleppers, die gewoon
44
vreed hun
hun ongedult
ongedult vast
vastschrijven
schrijven in
in het
hetzant.
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In vreed
Een binnen-lantsche vloot van 's Lants bevare kielen,
Eenbi en-latschevlotan'sLantsbevarkieln,
de stranden,
stranden, die
die van
van grage
grage menschen
menschenkrielen;
krielen;
Beslaet de
10
met dit
dit hoogh
hooghvermaeck
vermaecktetekoest'ren
koest'renhaer
haergesicht,
gesicht,
Om met
van dees
dees nieuwe
nieuwe Son
Son tetesien
sienhet
heteerste
eerstelicht.
licht.
En van
Die eyndlijck
eyndlijck rijst
rijst van
van veer
veer en
en groet
groetde
dedart'le
dart'lebaren,
baren,
Die
145
puyckder
der Helden
Heldentetebevaren.
bevaren. 145
eerst door
door Argo,
Argo, 't'tpuyck
Nu eerst
eerst dat hy
hy ontmoet,
ontmoet, als
als sulck
sulckontmoeten
ontmoetenwaert,
waert,
Het eerst
15
d'Achtb're Beveren,
Beveren, en
end'Edle
d'EdleBeverwaert.
Beverwaert.
Is d'Achtb're
bloetsit,
sit,van
vanhaer
haeroudren,
oudren,
zielen die
die de
de trouw
trouw in
in't'tbloet
Twee zielen
146 met
met haer
haer schoudren.
schoudren.
'slants gewicht
gewicht te
te schoor
schoor staen
staen 146
En graeg voor 'slants
hebt ons
ons dan
dan die
diegonst
gonst(sprack
(sprackMaurits
Maurits brave
brave Soon)
Soon)
Ghy hebt
Getoont, die 't't vaderlant
vaderlant voor lang
lang isis ongewoon,
ongewoon,
20
Door ons
ons na
na 't't Rijck
Rijck dat
dat uu den
den Hemel
Hemel gaf,
gaf,tetekeeren,
keeren,
En met uu heerlijckheyt
heerlijckheyt ons
ons kusten
kusten te
te vereeren.
vereeren.
Soo heughlijck is den dauw
dauw aen
aen 't't half
half verstickte
verstickte loof,
loof,
Soo blijdelijck
blijdelijck begroet' u d'onderdaen
d'onderdaen ten hoof
hoof
25
Als gy ons
ons komt,
komt, volvoert
volvoert dat
dat ghy
ghy hebt
hebt aengeheven,
aengeheven,
En siet in u genot
genot uu bontgenoten
bontgenoten leven.
leven.
U gonst
gonst (sprack
(sprack Karel weer) verbint
verbint my op
op het
het meest,
meest,
147 niet geweest,
En dit is d'eerste
d'eerste van
Wil 147
geweest,
van u wel wil
Maer
tocht148
vrientschap te
te genieten,
genieten,
148 en vrientschap
Maer wy,
wy, gewoon u tocht
149
30
Sijn
ons wachten
wachten mis
mis te
te schieten.
schieten. 149
Sijn ver
ver van
van 't't doel van ons
Gaet voort in gunst, dat's 'tu, en wederom, 't is 'tmijn, Gaetvoringus,d'ewromtis'jn,
gevolg.
het grootste deel van hun gevolg.
143hun
hunmeeste
meeste Hof-gesinde:
Hof-gesinde: het
die gewoon . ..... in
zant: die,
gewend als
zij zijn aan het geweld
geweld van de
de oorlog,
oorlog,
die, gewend
als zij
in het zant:

143

144
144

in hun gedwongen rust ("in
(„in vreed")
vreed”) met
met hun
hun hoeven ongeduldig het zand omwoelen.
145
145

Nu
. ....
te bevaren: die
het eerst
eerst door
door Argos,
Argos, die
die grote
grote held,
held, bevaren
bevaren
die nu
nu voor het
Nueerst
eerst
te bevaren:

zullen worden.
vergelijkt dus Karel's tocht te water
water met
met die
die van
van de
de eerste
eerste
worden. -— Van Bos vergelijkt
zeevaarder
een drukdrukzeevaarder Argos,
Argos, de leider der Argonauten. Argo isis wel een vergissing of een
fout; dat is de naam van het schip en niet die van de held die het bouwde
bouwde en
en bevoer.
bevoer.
146 te
148
staen: tot ondersteuning dienen.
dienen.
te schoor staen:
147 d'eerste van u wel wil: het
147
uw welwillendheid
welwillendheid jegens
jegens mij.
mij.
van u wel wil: het eerste blijk van uw
148
genegenheid .
liefde, genegenheid.
" 8 tocht: liefde,
149 Deze
...
regel heeft
"Sijn ver van 't doel
doel
Deze regel
heeft een syllabe te weinig. Wellicht moet men lezen: „Sijn
van
mis te
te schieten"
schieten" (denken
(denken er zelfs in de
de verte
verte niet
niet aan,
aan, verloren
verloren tete
van al
al ons wachten mis
laten
wij met al ons wachten
wachten hebben
hebben beoogd).
beoogd).
laten gaan
gaan wat
wat wij
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35

40

45

150
Te scheyden wie van ons in liefd'
liefd' het
het meest
meest sal
sal zijn.
zijn.1GO
Daeropbeg ftsich'tschepdescharendortedringe
Daer op begeeft sich 't scheep de scharen door te dringen
De Konincklijcke rey, van d'eedle vluchtelingen.
vluchtelingen.
Daer Karel met de hant,
hant, waer
waer meed'
meed' hy
hy Scepters
Scepters sweyt,
sweyt,
Prins Willems Weduw, sijn
Prins
sijn getrouwe
getrouwe Suster
Suster leydt.
leydt.
Recht soo als Phebus
Recht
Phebus sich op Delus
Delus gaet
gaet vermeyen,
vermeyen,
bij de
de reyen
reyen
En suster Phebe trots ten dans
dans voert
voert bij
hy gaet,
gaet,
Die uyt munt in gestalt en wesen,
wesen, waer
waer hy
Soo veel Diana
Diana doet
doet in
in schoonheyt
schoonheyt van
van gelaet.
gelaet. 151
15'
Dus raecktme aen boort, en gaet
gaet al
al flux
fluxhet
hetancker
anckerwinnen,
winnen,
in 't'tuytgespannen
uytgespannen linnen,
linnen,
En vangt de Weste
Weste wint
wint in
een vragt,
vragt, in 't't midden
midden van
van 't't geluyt,
geluyt,
Dat preuts op sulk een
152
de prinssen
prinssen stuyft
stuyft voor
voor uyt,
uyt,152
De koopre
koopre monden
monden met
met de
153 wel eer
En laet ter
ter rechter
rechter 't't Meyr,
Meyr,153
eer geperst
geperst te
te slorpen
slorpen
Die lintstreek
lantstreek in
in haer
haer buyk
buyk van
van viermael
viermael achtien
achtien dorpen.
dorpen.
154 in 't
treyn,l54
't sogh
sogh volght
volght Karel
Karel op
op de
de voet,
voet,
De gantsche
gantsche treyn,
in, daer
daer elck
elck kiel
kiel van
van d'oever
d'oever wort
wort gegroet
gegroet
De Kil
Kil in,
donderend Metael:
....
Door 't donderend
Metael:..

Het valt op, dat
dat Van
Van Bos
Bos hier
hier voor
voor de
deepopisering,
epopisering, behalve
behalve van
van de
de epische
epische
de al
al dan
dan niet
niet Homerische
Homerische vergelijking,
vergelijking, vooral
vooral gebruik
gebruik maakt
maakt van
van
allocutie
allocutie en de
periphrase. Men
op zijn
zijn omschrijvingen
omschrijvingen van de
de Moerdijk,
Moerdijk, de
de „acht
"acht
de periphrase.
Men lette op
vanen
Ruyters", de
en kanonnen,
kanonnen, de
deBiesbosch.
Biesbosch. Daarmee
Daarmee maakt
maakt hij
hij
vanen Ruyters",
de zeilen en
het
ongewoon, om
om het
het zodoende
zodoende in
in de
desfeer
sfeervan
vanhet
hetepisch-verhevene
episch-verhevene
het gewone èngewoon,
Ook in
in ander
ander opzicht
opzicht is
is hij
hij er
ertrouwens
trouwens kennelijk
kennelijk op
op uit,
uit, zijn
zijn
te doen
doen passen.
passen. Ook
te stemmen,
stemmen, en
en zoekt
zoekthij
hij naar
naarprecieuse
precieuse formuleformuletaalgebruik
taalgebruikop
op die
die sfeer
sfeer af te
Het gevolg
gevolgis,
is,dat
dat
ringen
zelfs een
eenietwat
ietwatkryptisch
kryptisch karakter
karakter krijgen.
krijgen. Het
ringen die soms zelfs
zijn
verzen zich minder
minder gemakkelijk
gemakkelijk laten lezen dan
dan die
die uit
uitzijn
zijnvroegere
vroegereepen
epen
zijn verzen
en
meermalen „wat
"wat vertolcks"
vertolcks" behoeven,
mogen wij
wij daarbij
daarbij niet
niet uit
uit het
het
en meermalen
behoeven, al
al mogen
oog verliezen
verliezen dat
dat zijn
zijn tijdgenoten
tijdgenoten de gebeurtenissen
gebeurtenissen kenden
kenden en dus
dus met
met name
name
de periphrasen dadelijk zullen hebben doorzien.
genoemde verschijnselen
verschijnselen blijven
blijven niet
niet tot
tot de
de„journalistieke"
"journalistieke" episoden
episoden
De genoemde
daar het
het sterkst
sterkst gelden.
gelden. Ook
Ook elders
elders isis een
eenduidelijke
duidelijke
beperkt, al
zich daar
beperkt,
al doen zij zich
"gewone", meer
meer „literaire"
"literaire" stijl.
stijl. In
In de
de
verschuiving merkbaar
verschuiving
merkbaar naar
naar een minder „gewone",
het verschijnen
verschijnen van de
de Batavias
Batavias verstreken
heeft
dertien jaren,
jaren, die sinds
sinds het
verstreken zijn,
zijn, heeft
Van Bos
Bos zich
zich een
een vaardigheid
vaardigheid met
met de
de pen
penverworven
verworven waarover
waarover hij
hij bij
bij het
het
schrijven
beschikte. Dat manifesteert
manifesteert zich
zich in
in een
een
schrijven van
van zijn
zijn jeugd-epen
jeugd-epen nog
nog niet beschikte.
150
Gaet voort
160 Gaet
voort . .... meest
meestsal
sa/zijn:
zijn: blijf mij genegen: dat is
is uw
uw taak
taak;; en aan de andere kant

de mijne,
mijne, uit
uit tete maken
makenwie
wievan
vanons
onsdedeander
anderininwederzijdse
wederzijdsegenegenheid
genegenheidoveroveris het de
treffen zal. —
- (scheyden:
(scheyden: beslissen).
beslissen).
151
151 Die uyt
uytmunt
munt. .... van
van gelaet:
ge/aet: die [slaat terug op Phebus-Apollo], waar
waar hij
hij ook
ook komt,
komt,
evenzeer
Suster Phebe]
Phebe] dat
dat doet
doetinin
evenzeer uitmunt
uitmunt in
in gestalte
gestalte en
en voorkomen
voorkomen als
als Diana [[=
= Suster
van gelaat.
gelaat.
schoonheid van
"
2 Dat
152
Datpreuts
preuts. .... stuyft
stuyftvoor
vooruyt:
uyt: dat, trots op
op zulk
zulk een
een vracht,
vracht, onder
onder het
hetdonderen
donderen van
van
met de
de vorsten
vorsten vooruitstuift
vooruitstuiften
ende
dekanonnen
kanonnen(op
(opdedewal)
wal)achter
achterzich
zichlaat.
laat.
het geschut, met
evenwel veel
veel eenvoudiger,
eenvoudiger, wanneer
wanneer wij
wij uitgaan
uitgaan van
van een
eenzetzet- De
De constructie
constructie wordt
wordt evenwel
—
lezen:: "Dat
geluyt /// /Der
Derkoopre
koopre
fout en lezen
„Dat preuts op sulk een vragt, in 't midden van 't geluyt
de prinssen
prinssen stuyft voor uyt".
uyt". Blijkens
Blijkens de tekst
tekst in
in de
de Zuydt-hollandtsche
Zuydt-hollandtsche
monden, met de
Thessalia werden
werden er
immers zowel
boord als
als op
opde
dewal
walkanonnen
kanonnenafgevuurd.
afgevuurd.
er immers
zowel aan boord
Bij de voorgestelde
voorgestelde emendatie
emendatie komt dit tot
tot zijn
zijn recht,
recht, wat
wat niet
niet het
hetgeval
gevalisisbij
bijeen
een
aan de
de gedrukte
gedruktetekst.
tekst.
letterlijk vasthouden aan
15
3 Meyr: de Biesbosch.
153 't Meyr:
Biesbosch.
154
treyn: stoet (hier:
16< treyn:
(hier: van
van schepen).
schepen).
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meer uitgesproken literaire pretentie, die echter niet gepaard gaat met een meer
intrinsieke dichterlijkheid.
Conclusie

Men kan niet ontkennen, dat de Britannias compositorisch handig in elkaar
zit. Voor zover er aan een niet-episch onderwerp een epische schijn viel te
geven, is dat hier ook gebeurd. Van Bos bereikt dit door uitvoerig in te gaan
op de voorgeschiedenis van de Restauratie en door retrospectief Karel's nederlaag bij Worcester en de expeditie van Montrose bij zijn verhaal te betrekken. Dat zijn inderdaad epische episoden, maar de hoofdhandeling zèlf wordt
er niet episch door getransformeerd. Deze wordt er integendeel onbedoeld
door teruggedrongen naar de tweede plaats, wat nog in de hand wordt gewerkt door het abrupte einde als Karel voet op Engelse bodem zal gaan zetten.
Het secundaire karakter van de hoofdhandeling wordt nog eens onderstreept door het feit dat de twee onbetwistbare hoogtepunten van het epos er
niet overtuigend mee verbonden zijn. Het eerste daarvan is de voorgeschiedenis
in Boek I: daar is Monk zozeer de „held" dat men moeite heeft later Karel als
hoofdfiguur te aanvaarden. Het tweede hoogtepunt wordt gevormd door de
Goddelijke roeping van Karel aan het begin van Boek II: een roeping die in het
epos slechts leidt tot de reis van Breda naar Londen en daarmee haar zin verliest.
Alle handigheid van Van Bos ten spijt, is de Britannias dan ook géén werkelijk epos en kon het dat ook niet zijn. De tot hoofhandeling gekozen stof sloot
dat bij voorbaat uit. Doordat de auteur dit niet heeft begrepen of niet heeft
willen aanvaarden, is zijn laatste epische werk in wezen pastiche geworden en
staat het als zodanig beneden het peil van zijn vroegere heldendichten, die
welke bezwaren men er ook tegen kan aanvoeren in ieder geval epen
zijn.
§7 .

BALANS EN BESLUIT

Wanneer wij het epische werk van Lambert van Bos in zijn geheel overzien
om er de balans van op te maken, kunnen wij slechts vaststellen dat het zich
kenmerkt door middelmatigheid. Het heeft altijd wel enige verdienste, maar
is nooit uitgesproken goed. Het komt het best tot zijn recht bij vluchtige lezing;
tegen een meer kritische lektuur is het niet bestand.
De verklaring daarvoor ligt in de aard van Van Bos' auteurschap. Hij
werd gedreven door een onweerstaanbare drang tot schrijven, maar het ontbrak hem aan creatief vermogen. Hij kon vlot weergeven, verwerken, variëren
en combineren wat hij bij anderen aangetroffen had, maar daaraan niets wezenlijks van eigen vinding toevoegen. Hij was een geboren na-verteller, compilator, vertaler, popularisator, maar géén dichter in de eigenlijke zin van het
woord. Daarvoor miste hij de verbeeldingskracht, die hem in staat zou hebben
gesteld tot het scheppen van een eigen wereld en het transformeren van zijn
ontleningen in nieuwe verworvenheden. Zoals uit de Opdracht van de Britannias blijkt, is Van Bos trouwens ook zelf tot het inzicht gekomen dat zijn mogelijkheden niet op het gebied van de poëzie lagen en is hij zich gaandeweg
steeds meer gaan richten op het terrein dat inderdaad het zijne was: vertalend
en refererend proza.
Ook de rusteloze gejaagdheid van Van Bos heeft een stempel gedrukt op
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zijn schrijverschap. Hij had bij zijn werk altijd haast. Uit het indrukwekkende
aantal van zijn publikaties valt op te maken, dat hij zichzelf nauwelijks enige
verpozing kan hebben gegund. Nog voordat hij klaar was met het ene, moet
hij in gedachten al bezig geweest zijn met het volgende. Uiteraard doet die
haast zich ook gelden in zijn epen. Enerzijds in gunstige zin: zij verleent er
de vaart aan, die tot hun beste eigenschappen behoort. Maar anderzijds, en
in veel sterkere mate: ten detrimente van dit werk. Uit de analyse van zijn heldendichten valt geen andere conclusie te trekken dan dat hij zich op het
schrijven daarvan niet heeft voorbereid door bezinning en studie omtrent het
wezen van het genre. Hij ging kennelijk uit van de algemene concepties, die
hij bij het lezen van Vergilius, Statius, Lucanus, Tasso en Ariosto had opgedaan, zonder zich daaruit een duidelijk beeld te hebben gevormd van wat
een epos naar zijn eigen opvatting nu preciès behoorde te zijn. Ook kan men
zich moeilijk aan de indruk onttrekken, dat hij met schrijven begon zonder
eerst een gedetailleerd ontwerp voor het geheel te hebben opgesteld, min of
meer improviserend toewerkend naar wat het einde van het epos worden
moest. En tenslotte kwam hij er blijkbaar niet toe, zijn werk na voltooiing nog
eens kritisch door te lezen; als hij dit gedaan had, zou hij ongetwijfeld de
daarin voorkomende onnauwkeurigheden en vergissingen 155 wel hebben verbeterd, alsmede hier en daar wat hebben geschaafd aan ongelukkig uitgevallen
versregels.
creatief onvermoGezien de ernst van de gesignaleerde tekortkomingen
ligt het peil van Van Bos' epische werk
gen, overhaasting, nonchalance
hoger dan wij eigenlijk zouden mogen verwachten. Dank zij de onstuimige
schrijfdrift van de auteur laat het zich te vlot en soms ook te prettig lezen om
„slecht" te kunnen worden genoemd; vandaar dat ik het als „middelmatig"
heb gekenschetst. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. Diepgang zoekt men
in dit werk tevergeefs. Overtuigende poëzie wordt het nooit. De structuur is
niet hecht en doordacht genoeg om afdwalingen te voorkomen, die strijdig
zijn met wezen en geest van het epos. Alleen de Mauritias vormt op dit laatste
een uitzondering. In zijn kortste en minst pretentieuse heldendicht heeft Van
Bos voor éénmaal een werkstuk weten te leveren, dat voldoende innerlijke eenheid vertoont om in structureel opzicht als een geslaagd epos te kunnen worden
beschouwd. Maar in zijn drie andere epische proeven winnen de afdwalingen
het. Daardoor bleef de Belgias te veel een kroniek, werd de Batavias te veel tot
„romanzo", en is de Britannias niet veel meer dan een hulde-zang in epische
travestie.
Er is maar één conclusie mogelijk: als epicus was Lambert van Bos wel
geroepen, maar zeker niet uitverkoren.
Desondanks neemt hij in de geschiedenis van het Nederlandse epos uit de
17de eeuw een belangrijke en zelfs centrale plaats in. Doordat de Constantinade van Vondel onvoltooid bleef en vernietigd werd, is Van Bos niet alleen de
éérste, maar ook de énige prae-klassicistische epen-dichter die onze literatuur
heeft opgeleverd. Als zodanig vertegenwoordigt hij geheel op zichzelf een bepaalde fase in de ontwikkelingsgang van het epos ten onzent.
' 55 Een typisch voorbeeld daarvan vindt men in Batavias II. Als Baeto aan Medea over
zijn strijd met Handolph vertelt, beschrijft hij op een gegeven ogenblik hoe de laatste
op zijn strijdkaros over het slagveld rijdt (blz. 27). Een bladzijde verder werpt hij de
koning echter uit het zadel.
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Zoals men weet, kan in het algemeen worden gesteld dat het Renaissancistische epos, naarmate het aan oorspronkelijkheid, spontaneïteit en exuberantie
inboette, zichzelf heeft gereglementeerd en gerationaliseerd tot het klassicistische. Wanneer men zoals tot dusver gebruikelijk was Van Bos buiten
beschouwing laat, lijkt het of deze ontwikkeling zich geheel buiten onze literatuur heeft voltrokken en of de geschiedenis van het Nederlandse epos pas
begint met Joannes de Boetgezant, die reeds duidelijk klassicistische trekken
vertoont. Maar zo is het in werkelijkheid niet. De Renaissancistische fase valt
ook in de Nederlanden wel degelijk waar te nemen. Zij heeft daar gestalte gekregen in de epen van Lambert van Bos: een zeer onvolkomen gestalte weliswaar, maar toch duidelijk herkenbaar. Wij zien er „de moderne Italiaensche
niet door zijn theorie, maar door de GerusaPoëten" en met name Tasso
nog een invloed uitoefenen, die nauwelijks onderdoet voor die van
lemme
Vergilius en bij de beschrijving van gevechtshandelingen daarover zelfs domineert. Wij zien er de episoden nog een veel zelfstandiger positie innemen dan
de klassicistische theorie toelaatbaar zou achten, al ging Van Bos over de
schreef toen hij in de tweede helft van de Batavias de eenheid van handeling
praktisch helemáál verwaarloosde. Van allegorische bedoelingen valt in de
bewuste epen niets te ontdekken, maar dat kan een gevolg zijn van de creatieve onmacht die wij bij de auteur hebben geconstateerd. Het is heel goed mogelijk dat de Constantinade, naar het voorbeeld van Tasso, wèl een allegorische
zin zou hebben gehad.
De „Renaissancistische" epen van Van Bos zijn bij het lezerspubliek blijkbaar niet aangeslagen; géén daarvan werd tenminste ooit herdrukt. Voor een
deel zullen wij dit wel mogen toeschrijven aan hun tekortkomingen. Daar staat
evenwel tegenover, dat allerlei werk van even beperkte of zelfs van nog minder literaire betekenis blijkens de her-uitgaven wèl aftrek vond. Zelfs de Oude
Hollandsche Geschiedenissen van Cornelis Wachtendorp werden na drie jaar
nogmaals gedrukt. Daarom meen ik, dat wij ook een andere factor in rekening
moeten brengen. In de jaren vóór 1650 waren de Nederlandse lezers nog niet
aan waardering voor een oorspronkelijk epos toe, althans niet wanneer de
die wèl
auteur voor hen een onbekende was. De letterlievenden onder hen
nabelangstelling toonden voor de voortgang van Vondel's Constantinade
men Van Bos als epicus niet au sérieux; voor een breder publiek was zijn
epische vormgeving wellicht te ongewoon en te moeilijk. In ieder geval: voor
al zijn moeite heeft hij „nauwlijcks een soet gesicht konnen krijgen".
Het is niet meer dan billijk, dat Lambert van Bos in onze literatuur-historie
alsnog de bescheiden plaats krijgt die hem toekomt. Misschien niet uitsluitend, maar stellig óók als epicus. Zijn Mauritias is waard gekend te worden als het eerste epos uit de Nederlandse Renaissance, dat compositorisch
geslaagd mag heten. En de Batavias is mèt en dóór zijn ontsporingen een te
merkwaardig unicum in onze 17de-eeuwse letterkunde dan dat het door de
literatuur-historici kan worden genegeerd.
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HOOFDSTUK X

De „Orlando" en de „Gerusalemme"
in het Nederlands

§ 1. 66K DE „ORLANDO"

In de voorafgaande hoofdstukken heb ik steeds een scherp onderscheid geals niet behorend tot mijn
maakt tussen romanzo en epos, en de eerste
slechts bij mijn beschouwingen betrokken voor zover
eigenlijke onderwerp
dit voor een goed begrip van het laatste wenselijk was. Het is dus nodig, uiteen
te zetten waarom ik hier van deze gedragslijn afwijk en aan de Nederlandse
vertalingen van de Orlando furioso eenzelfde aandacht besteed als aan die
van de Gerusalemme liberata.
Het heeft mij enige aarzeling gekost daartoe te besluiten, maar tenslotte
heeft de overweging de doorslag gegeven dat een strak vasthouden aan het
beginsel „alléén het epos" hier tot een leemte in mijn overzicht zou hebben
geleid, die aan de duidelijkheid afbreuk kon doen.
Het onderscheiden van romanzo en epos is namelijk eerst achteraf opgekomen, als conclusie van de theoretici die de Orlando toetsten aan de voorschriften van Aristoteles' Poetica en aan de praktijk van Vergilius. In werkelijkheid is de opkomst van het Renaissancistische epos in de 16de eeuw zo
nauw met Ariosto's meesterwerk verbonden, dat de grenzen telkens vervagen.
Zelfs Tasso's Gerusalemme, die het grote model voor het moderne epos zou
worden, is tenslotte een compromis tussen de theorie van Aristoteles (zoals
die door de 16de-eeuwse Italiaanse theoretici werd geïnterpreteerd) en de
praktijk van Ariosto. In hoofdstuk II van mijn boek is duidelijk gebleken, hoe
groot in heel West-Europa de invloed van deze laatste direct en indirect op
de opkomst van het nieuwe epos is geweest. Eerst gaandeweg wordt die invloed minder, om tenslotte door de klassicistische theorie geheel te worden teruggedrongen.
In de Nederlanden valt er vóór 1625 niets van een eigen modern epos te
bespeuren. In het tweede kwart van de 17de eeuw is er de mislukte poging
van Vondel om zijn Constantinade te schrijven en verschijnt het epische werk

van Lambert van Bos. Veel verder komen wij daarmee echter niet. Naar het
Renaissancistische karakter van Vondel's epos en de betekenis die de romanzo
via het voorbeeld van Tasso daarvoor wellicht
ik zou zelfs willen zeggen:
waarschijnlijk
zou hebben gehad, kunnen wij slechts gissen. De proeven
van Van Bos zijn te zwak en te weinig origineel om te worden beschouwd als
representatief voor wat het moderne epos hier te lande in zijn eerste fase geweest zou zijn, wanneer het zich daar ontwikkeld had zoals elders. Toch meen
ik, dat wij niet zonder meer mogen voorbijgaan aan het feit, dat in de Batavias
de invloed van Ariosto zich in tweeërlei opzicht duidelijk doet gelden: enerzijds in de tekening van de verliefde Medea naar het model van Alcina, 1 anderzijds in de onbekommerde inlassing van irrelevante verhalen-in-het-verhaal
Zie boven, blz. 498-499.
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zoals wij die uit de Orlando kennen.2 Blijkbaar maakte het voor Van Bos
weinig verschil of hij aan Tasso dan wel aan Ariosto ontleende, zoals het
hem bij de klassieke epici onverschillig liet of hij het voorbeeld van Lucanus
dan wel dat van Vergilius volgde ofschoon door de contemporaine theoretici
zowel aan de Orlando als aan de Pharsalia het recht op de benaming „epos"
ontzegd werd. De praktijk is bij hem ruimer en toleranter dan de leer. Zonder
iemand als Vondel zou stellig niet zo ver zijn
nu al te zeer te generaliseren
gegaan
meen ik toch, dat wij Van Bos daarin als een exponent van zijn tijd
mogen zien. Voor de prae-klassicistische 17de-eeuwers behoorde in de praktijk
het werk van Ariosto mede tot de epische verworvenheden die zij bewonderden en waaraan zij deel hadden. Ik verwijs in dit verband naar mijn vierde
hoofdstuk, waar de belangstelling voor de Orlando furioso in de eerste helft
van de 17de eeuw en de invloed daarvan op het drama van deze periode aan
de orde gekomen zijn. 3
Tegen deze achtergrond gezien, mochten de vertalingen van de Orlando
in dit hoofdstuk niet ontbreken. Zij bevestigen het bestaan van de gesignaleerde belangstelling voor Ariosto en leveren het bewijs, dat in de eerste helft
van de 17de eeuw diens romanpo op precies dezelfde manier onder de aandacht
van het grote publiek werd gebracht als het epos van Tasso.
§ 2.

DE „ORLANDO"-VERTALING VAN EVERAERT SYCERAM

Ook in het Nederlands ging Ariosto aan Tasso vooraf. De eerste van de
hier te bespreken vertalingen betreft de Orlando furioso en zag in 1615 te
Antwerpen het licht. Zij is van de hand van de Brusselse juwelier Everaert
Syceram (Siceram), die tussen 1560 en 1620 geleefd heeft en in 1615 overdeken was van de rederijkerskamer „De Coorenbloem" in zijn geboortestad.
Het titelblad van zijn werk luidt:
Il Divino Ariosto // oft // Orlando // Furioso. // Hoogste voorbeelt van
oprecht // Ridderschap. // Oock Claren spieghel van beleeftheijt // Voor
alle welgeboorne // Vrouwen: // Begrijpende Ouer Hondert Niewe //
Historien. // Ouergeset wyt Italiaensche veersen // In Nederlantsche
Rijmen door // Euerart Siceram // van Brussel. // Met // gratie en pri //
uilegie. // Bij Dauid Mertens // Thantwerpen // 1615.
Anders dan het titelblad doet vermoeden, bevat deze vertaling slechts de
eerste helft van de Orlando. Na de 23ste zang wordt wel verwezen naar het
vervolg dat binnen afzienbare tijd verwacht mag worden, maar dit is nooit
verschenen. Wèl juist is de mededeling, dat Syceram rechtstreeks uit het Italiaans heeft vertaald. In tegenstelling tot de Noord-Nederlandse overzetting
van J. J. Schipper, die vier-en-dertig jaar later in Amsterdam van de pers
kwam, berust het werk van Syceram op de oorspronkelijke tekst en niet op
een vertaling daarvan in het Frans.
De overdeken van „De Coorenbloem" stond nog volop in de rhetoricale
traditie. Zijn vertaling is typisch rederijkerswerk en sluit als zodanig aan bij
de vertalingen van Vergilius en Homerus, die in de 16de eeuw door Van Ghistele, Coornhert en Van Mander geschreven waren. Het grootst is de verwant2 Zie boven, blz. 512.
8 Zie boven, blz. 223-224.
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schap met de Aeneis van Van Ghistele, al ging Syceram in verschillende opzichten met meer originaliteit te werk dan zijn Antwerpse collega zestig jaar
tevoren.
In de officiële geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde is Syceram volkomen vergeten geraakt; hij behoort tot een nabloei van de rederijkerij,
waarvoor geen plaats was in de historie van de ontluikende Renaissanceliteratuur uit het begin van de 17de eeuw. Slechts bij Jonckbloet en Te Winkel
heb ik zijn naam zij het uiterst terloops vermeld gevonden; 4 bij Kalff,
Rombauts (Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden v) en Knuvelder
komt hij niet voor. Men vindt echter de nodige informatie in het voortreffelijke artikel, dat W. van Eeghem aan hem wijdde in de Biographie nationale de
Belgique. 5 Wie zich enigszins met Syceram's werk vertrouwd heeft gemaakt,
kan niet anders dan bewondering hebben voor de wijze waarop Van Eeghem
in kort bestek alle karakteristieke punten en alle problemen heeft weten samen
te vatten, waarmee wij in Il Divino Ariosto worden geconfronteerd. Ik heb
daarvan in deze paragraaf herhaaldelijk dankbaar gebruik gemaakt.
Het voorwerk

Het voorwerk bevat geen lof- of drempeldichten van buitenstaanders en
bestaat uitsluitend uit wat Syceram zelf ter inleiding te zeggen heeft.
Hij begint met een hoogdravende Opdracht aan de vorsten, edelen en aanzienlijken van (Zuid-)Nederland, alsmede aan de „wel-gheborene Princerssen"
en „beleefde Iouffrouwen" die tot hun kring behoren. Wij moeten daarin
een „verduytsing" zien van de situatie bij Ariosto, die zijn werk schreef ter
verheerlijking van het geslacht der Este's en steeds het hof van Ferrara voor
ogen had. Die vernederlandsing behoort tot de algemene opzet van Syceram;
waar het enigszins mogelijk is, vervangt hij in zijn vertaling „Italia" door
„Neerlant". Hij gaat daarin zelfs zo ver, dat de geloofwaardigheid er wel eens
door in het gedrang komt. Zo b.v. als Melissa in Zang vu Rogier uit de beals stamtovering van Alcina verlost en hem onder meer voorhoudt dat hij
moet denken aan zijn nakomelingen die „Italia
vader van het geslacht Este
torneran nei primi onori" (st. 61, reg. 8); bij Syceram wordt dit: „Die t'Neerlant haer verloren eer sulen wedergeven" (st. 67, reg. 8; blz. 144).
Na deze Opdracht wendt de auteur zich tot de gewone lezer, om hem mee
te delen hoe zijn vertaling tot stand is gekomen. Uit liefde voor zijn „veyster"
had hij „in de bloem van mijns levens iaer" enkele „lief-suchtige Historien"
uit de Orlando vertaald. Hij had die nooit willen uitgeven, omdat hij steeds was
blijven hopen nog eens tijd te zullen vinden om het gehèle werk in het Nederlands over te brengen. Maar als hij niet verstrikt was geraakt in „sware processen (noch onbeslicht) om mijne moederlijcke erfgoeden, God weet oft
oyt dit vertael waer ten eynde gecomen". De „sware vervolginge" en alle
ellende van deze processen maakten hem namelijk zo afkerig van de omgang
met mensen, dat hij troost ging zoeken bij zijn Muze. „Dit seg ick is een groote
W. J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 4, deel iii (Groningen z. j.),
blz. 167, noot; J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde',
deel iv (Haarlem 1924), blz. 65. — J. A. Worp schreef over Syceram's vertaling in het
Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft xxx (1894), blz. 183-192; hij verwijst daarnaar in zijn Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland,
deel ti (Groningen 1908), blz. 109, noot 2.
5 Biographie nationale de Belgique, deel xxiv (Brussel 1926-1929), kol. 387-398.
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voordering geweest in het voorgenomen besluyt, welc was door arbeyt mijn
lantslieden te laten smaken wat soeter vruchten Ferraren hadde voorts gebracht door d'emsicheyt 6 vanden lofweerdigen Poeet Arioste ...". Er valt uit
deze uiteenzetting moeilijk tot een andere conclusie te komen dan dat Syceram
alle 46 zangen van de Orlando vertaald had, toen hij op 1 oktober 1615 zijn
Woord-aan-den-lezer schreef. Wij zullen dus dienen na te gaan, waarom zijn
boekje er slechts 23 bevat.
Maar de auteur had nog meer op zijn hart. Na zijn Woord-vooraf, dat
uitloopt op een speelse captatio benevolentiae, 7 laat hij nog een zakelijke
Onderrichtinghe voor den Leser volgen, waarin hij eerst wijst op het nut van
zijn boek en vervolgens verantwoording aflegt van de wijze waarop hij bij het
vertalen te werk is gegaan. Wat het nut betreft: „het werck met bevroetsaemheyt ghelesen, brengt met [ = mee] schoone Allegorien". Dat wordt toegelicht
met een aantal voorbeelden, waarin gebeurtenissen en personen uit de Orlando
zinnebeeldig worden geduid op eenzelfde wijze als Tasso dit in zijn Allegoria
del Poema met situaties en figuren uit de Gerusalemme doet. Of Syceram
rechtstreeks het voorbeeld van de Allegoria volgde dan wel herhaalde wat
vóór hem reeds door anderen was gezegd, heb ik niet nagegaan. In ieder geval
mogen wij echter wel aannemen, dat hij met deze allegorisering hetzelfde beoogde als Tasso enkele decennia tevoren: zich bij voorbaat te dekken tegen
eventuele kritiek van kerkelijke zijde. Een bijkomend voordeel voor de lezer (zo vervolgt Syceram) is ook nog, dat deze de toneelvoorstellingen van
zijn tijd beter zal kunnen volgen: „ghy en sult, soo ghy eenich verstant hebt,
niet ydel keeren, want sult dan alle Comedien ende Tragedien verstaen dier
ghespeelt worden, die meest hier uyt al sijn getrocken".
Hoe interessant dit alles in cultuur-historisch opzicht ook moge zijn, belangrijker is in ons verband toch de verantwoording van Syceram omtrent zijn
manier van vertalen. Wat hij daarover zegt, laat zich in vijf punten samenvatten:
1

„Nopende het oversetten hebbe dat soo trouhertich gehandelt alst ommers
mogelijck was, niet dat ickt van woort te woorde heb vertaelt, maer segge
in elck veers [ = strofel] dat mijnen meester seyt, in louter nederlantsche
sprake: hebbende ghemijt de uytheymsche woorden soo veel moghelijck
is geweest".
In verband met het mijden van uitheemse woorden excuseert Syceram er zich
voor, dat hij geregeld van „Dammen en Cavailieren" spreekt en bij de eigennamen soms de Italiaanse vorm heeft gehandhaafd: „rekent my dat voor
nederduyts, om dat ick van Brussel ben, daer dien naem inden mont ver-

6

emsicheyt: vlijt, ijver.

Deze is te origineel en aardig om er niet even de aandacht op te vestigen. Syceram's
„Muse" — en daarmee bedoelt hij nu zijn vers-vertaling — heeft zichzelf huwbaar
(volwassen) verklaard en wil de grote wereld in, „hopende wel onthaelt te worden
(door dommicheyt) niet tegenstaende ick haer met veel propoosten meynde af te
weynden". Uitvoerig brengt hij van de tussen hem en zijn „dochterken" gevoerde
discussie verslag uit. In woord en weerwoord passeren alle argumenten tegen en vóór
de uitgave op deze manier de revue. Maar tenslotte moest de auteur toegeven; zijn
„Muse" bleek niet te weerhouden. „Soo is mijn ootmoedich bidden dier den vader
van ben, dat ghy mijn dochterken die noch ionck en teer is, die ick met grooten
arbeyt heb gequickt, al is sy leelijck, haer vlecken niet verwijten wilt...".
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storven is, soo datmen qualijck dien sonde konnen mijden, sonder de Dammen
te naer te doen, noch oock de Cavailieren, wiens dienaer ick blijve".

Zijn versregels tellen van tien tot veertien syllaben. Waar het anders is,
moet dit aan een vergissing van hemzelf of van de drukker worden toegeschreven.
3 Bij het vertalen heeft hij „met oorlove van Arioste" weggelaten wat hij
voor Nederlanders niet interessant achtte, zoals de geslachtslijst van het
Huis Este (canto iii) en de troepen-monstering in Engeland (canto x). In
plaats daarvan heeft hij „gevoecht wat vanden mijnen, dat ick hoep u
meer sal verlusten", d.w.z. iets van eigen vinding ingelast.
4 Zoals men weet, breekt Ariosto telkens een bepaalde episode af, om een
andere draad van het verhaal op te nemen; het vervolg van de afgebroken
episode ligt dan soms enkele zangen verder en is moeilijk te vinden voor
wie daar nieuwsgierig naar is. Daarom heeft Syceram „tot gerief vanden
onverduldigen Leser" bij elke onderbreking van een episode aangegeven,
in welke zang en strofe het aansluitende vervolg te vinden is.
Tenslotte waarschuwt de auteur zijn lezers voor de drukfouten, waarvan
5
hij „bevonden" heeft dat zij in het boek voorkomen: „ick bidde den Leser
dat door bescheydenheydt [ = gezond oordeel] te beteren, en dencken datter niemant volmaeckt is".
2

Uit deze waarschuwing volgt, dat Syceram de Onderrichtinghe voor den Leser
geschreven heeft, toen zijn boek reeds gezet en (waarschijnlijk) afgedrukt was,
zodat de opgemerkte fouten niet meer konden worden verbeterd.

De vertaling
Om na te gaan wat de dichter op deze basis heeft weten te bereiken, kunnen
wij niet beter doen dan zijn praktijk toetsen aan de door hem genoemde
punten.
Ad 1. Syceram heeft inderdaad strofe voor strofe „trouhertich" vertaald.
In principe zou dus in elke Zang het aantal van zijn „veersen" overeen moeten
komen met dat van Ariosto's stanzen. Dat dit niet het geval is, moet enerzijds
worden toegeschreven aan de eigen inlassingen van de auteur, die in omvang
de weggelaten gedeelten uit Ariosto overtreffen, anderzijds aan de slordigheid

van de zetter die zich in de nummering van de strofen meermalen vergist. 8
Er kan geen twijfel aan bestaan, dat Syceram de Orlando vurig bewonderd
en in het algemeen met pleizier vertaald heeft. Tal van zegswijzen uit het
Italiaans vinden wij vrijwel letterlijk bij hem terug. Zo b.v. I, 2, r.1-2: „Diró
d'Orlando in un medesmo tratto // cosa non detta in prosa mai né in rima", die
bij hem luiden: „Van Roelant sal ick spreken in eenen weghen [= tegelijkertijd] // Dinghen noyt verduytst in rijmen, oft proos" (blz. 2). Daar staat tegenover dat hij heel vaak zijn eigen weg gaat, ook waar hij daartoe niet door het
rijm gedwongen wordt. Zijn rhetoricale voorkeur voor het ongewone brengt
er hem dan toe, de betrekkelijk eenvoudige verteltrant van Ariosto op te sieren met vernuftige omschrijvingen die de lezer telkens voor kleine puzzels
stellen en de eruditie van de auteur moeten doen uitkomen. Zo vervangt hij
I, 24 „uyt het water" door uyt de pijn van Tantaele en „helm" door tophuyf.
8

Zo laat hij in Zang iii op strofe 54 volgen : 60, 65, 66, 70, 71 enz. (blz. 57-58); in Zang vii
begint hij na strofe 54 (in plaats van door te gaan met 55) opnieuw met nummer 49
en telt dan verder: 50, 51 enz. (blz. 140).
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Zoals Van Eeghem terecht heeft geconstateerd, „Syceram se sert tout à la
fois d'euphémismes, d'archaïsmes et de néologismes", 9 wat de lectuur van zijn
werk niet bepaald vergemakkelijkt. Ook in zinsconstructie en woordvolgorde
manifesteert zich bij hem voortdurend de drang naar het ongebruikelijke of
zelfs bizarre vaak, maar niet altijd, mede onder invloed van rijmdwang.
Een extreem voorbeeld vinden wij in XIX, 37, waar van Angelica gezegd
wordt: „Te trecken bedacht sy haers vaders Catay„naer" [ = zij vatte het
plan op, naar Catay (het land) van haar vader te trekken] (blz. 478). Een
typisch geval van eruditie-vertoon levert I, 37. De vluchtende Angelica vindt
daar een idyllisch plekje, waar „la foglia coi rami in modo è mista, // che
1 sol non v'entra, non che minor vista". Het feit dat de zon er buitengesloten
is, doet Syceram denken aan het overspel van Mars en Venus, waar de zon
wèl getuige van kon zijn. En hij transponeert de hele passage in de sfeer van
deze reminiscentie. Bij hem vormen de ineen-gegroeide takken en blaren
eenen bequamen Outaer
Om Venus te offeren sonder vreese gemoeyt;
Want Phebus en koster seynden sijn blinckende raeyenio
Noch den mancken smit, sijn net daer spraeyen.
(blz.10)

De verzekering van de dichter dat hij „uytheymsche woorden" gemeden
heeft, kan licht tot misverstand aanleiding geven, als wij er niet op bedacht
zijn dat hij daarmee bastaardwoorden bedoelt. Alleen dan klopt zij met de
werkelijkheid. Bastaardwoorden komen in Syceram's werk inderdaad niet
of nauwelijks voor. Maar hij heeft er geen enkel bezwaar tegen om woorden
uit een andere taal in ónverbasterde vorm over te nemen. Een sprekend voorbeelden vinden wij in I, 46. Daar wordt van Sacripante verteld, dat hij uit liefde
voor Angelica haar spoor gevolgd heeft van Indië tot de Pyreneeën: „Van in
Indien hy wist (den prickel van sijnen druck) // Datse Roelant was gevolght,
tot d'uyterste Ponenten" (blz. 13). Het laatste woord is zonder meer ontleend
aan de corresponderende Italiaanse regels: „che seppe in India con suo gran
dolore, // come ella Orlando sequitè in Ponente" [= naar het Westen]. Doorzichtiger is het gebruik van een Spaanse uitdrukking in III, 51: „En met den
knecht, haer mil besemanos„sint” (blz. 55).
In deze zin zijn er dus wèl
„uytheymsche woorden", en het behoeft geen betoog dat zij er
evenzeer als
de hierboven vermelde eigenaardigheden
toe bijdragen de lectuur van Syceram's werk tot een inspannende aangelegenheid te maken.

Alleen bij de interpretatie van „uytheymsche woorden" als bastaardwoorden heeft het excuus voor het gebruik van „Dammen en Cavailieren"
zin. Dat zijn namelijk de Franse woorden dames en cavaliers, op zijn
Frans uitgesproken, maar met een Nederlandse meervouds-uitgang: bastaardwoorden dus. Wij dienen de uitgang van „Cavailieren" dan ook te
lezen als -fieren.

Ad 2. Het tweede punt voert ons naar de versbouw. Met de mededeling
dat zijn regels van tien tot veertien syllaben tellen, conformeert Syceram zich
9 Biographie nat. de Belgique xxw, kol. 393.
1 o raeyen: stralen.
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van de Orlando begrepeii heeft. Hij doorziet de structuur ervan scherp genoeg
om een substantieel verhaal te kunnen toevoegen zonder het wezen van het
oorspronke lijke gedicht aan te tasten. En daarbij gaat het dan niet om een
„uitbreiding" die voortborduurt op reeds aanwezige motieven, maar om iets
dat volledig „vanden mijnen" is! De vrijmoedige vertaaltrant van de 16de en
17de eeuw, waarmee wij in de vorige hoofdstukken al herhaaldelijk in aanraking gekomen zijn, leidt hier bij Syceram tot een onverwachte consequentie
die echter tevens een hoogtepunt blijkt. Niet alleen in vrijmoedigheid, maar
ook en vooral in de wijze waarop zij creatief werd benut.
Ad 4. De vermelding, aan het einde van een episode, van „sanck ende
veers" waarin de lezer het vervolg van de onderbroken historie kan vinden, is
op zichzelf natuurlijk van weinig betekenis. Maar door de verwijzing naar een
plaats in de ongepubliceerd gebleven tweede helft van de Orlando-vertaling
beschikken wij, dank zij deze manier van doen, over een indicium voor het
onderzoek naar de vraag wat er met die tweede helft aan de hand is geweest.
In dat verband zullen wij straks dan ook nader op Syceram's vierde punt
dienen terug te komen.
Ad 5. Het is niet zonder reden, dat de auteur meent zijn lezers te moeten
voorbereiden op drukfouten. Zowel de tekst als de interpunctie wemelen ervan.
In combinatie met de hierboven vermelde eigenaardigheden van Syceram's
stijl en dichttrant, die de lectuur van zijn werk toch al moeilijk genoeg maken,
leidt deze typographische onnauwkeurigheid meermalen tot onbegrijpelijkheden waarvoor praktisch geen oplossing te vinden is, omdat de lezer niet beschikt over een betrouwbaar uitgangspunt voor zijn interpretatie. Het is geen
overdrijving, wanneer Van Eeghem constateert: „certains passages sont pour
ainsi dire incompréhensibles sans le texte italien". 13
Het bovenstaande zou de indruk kunnen wekken, dat Syceram's vertaling in
dichterlijk opzicht geen verdiensten heeft. Maar het tegendeel is het geval.
Wie zich door de rhetoricale excessen en de typographische slordigheden niet
laat afschrikken, ontdekt tot zijn verrassing dat de Brusselse juwelier werkelijk
een dichter is geweest. Door alle duisterheid heen klinkt telkens een toon van
echte poëzie op. In zijn beste ogenblikken is het de vertaler inderdaad gelukt
iets van de meeslepende vaart en de lichtvoetige charme van Ariosto's verzen
in de zijne over te brengen.
Ter illustratie, zowel van dit positieve aspect als van de gesignaleerde eigenaardig- en moeilijkheden, laat ik hier een klein fragment volgen uit canto xix.
Om vergelijking met de oorspronkelijke tekst mogelijk te maken, geef ik eerst
de stanza's van Ariosto, en daarna de corresponderende strofen van Syceram.
Ik druk deze laatste diplomatisch af, zonder toelichtende noten of emendaties
in de interpunctie, maar voeg er een interpreterende paraphrase aan toe, waarin ik mede aan de hand van de Italiaanse tekst getracht heb zo goed
mogelijk de problemen op te lossen waarvoor de vertaling ons stelt.

De liefde van Medor en Angelica
Angelica heeft de laag-geboren, maar jonge en aantrekkelijke Medor gewond in het bos aangetroffen en hem naar de hut van een herder gebracht,
waar hij dank zij haar goede zorgen genezing vindt. Uit hun omgang groeit
13 Biographie nat. de Belgique xxiv, kol. 393.
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een grote liefde, die de Prinses alle standsverschil doet vergeten: zij geeft zich
aan Medor. Op dit punt begint het fragment, dat bij Ariosto luidt:
33.
Angelica a Medor la prima rosa
coglier lasció, non ancor tocca inante:
né persona fu mai si aventurosa,
ch'in quel giardin potesse por le piante.
Per adombrar, per onestar la cosa,
si celebrè con cerimonie sante
il matrimonio, ch'auspice ebbe Amore,
e pronuba la moglie del pastore.
34.
Fersi le nozze sotto all'umil tetto
le piu solenni che vi potean farsi;
e piu d'un mese poi stero a diletto
i duo tranquilli amanti a ricrearsi.
Piu lunge non vedea del giovinetto
la donna, né di lui potea saziarsi;
né, per mai sempre pendergli dal collo,
it suo disir sentia di lui satollo.
35.
Se stava all'ombra o se del tetto usciva,
avea di e notte il bel giovine a lato:
matino e sera or questa or quella riva
cercando andava, o qualche verde prato:
nel mezzo giorno un antro li copriva,
forse non men di quel commodo e grato,
ch'ebber, fuggendo l'acque, Enea e Dido
de' lor secreti testimonio fido.
36.
Fra piacer tanti, ovunque un arbor dritto
vedesse ombrare o fonte o rivo puro,
v'avea spillo o coltel subito fitto;
cosi, se v'era alcun sasso men duro:
et era fuori in mille luoghi scritto,
e cosi in casa in altritanti il muro,
Angelica e Medoro, in varii modi
legati insieme di diversi nodi.
37.
Poi che le parve aver fatto soggiorno
quivi piu ch'a bastanza, fe' disegno
di fare in India del Catai ritorno,
e Medor coronar del suo bel regno.

Bij Siceram vinden wij dit als volgt terug:
33.
Angelica aen Medor de eerste roos
Plucken liet versch, ongehandelt, o stoute dante.
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Die aen weerdager Ridders ontseyt met verachtelijcke proos
Ghy hadt (tot u schant) aen menighen kante.
Maer om wat te bedecken dees lichtveerdighe gloos
Dede wat ghelaets aen Hymineus den sante.
t'Houwelijck had voor getuygen den Godt der minnen„stout
En Pronuba t'wijf der herderinnen„out.
34.
Sy hielden de bruyloft onder t'leeghe dack,
t'Costelijckste dat sy brenghen kosten te weghe.
Meer dan een maent verleden sy met ghemack,
En bouden met nieu-lustkens Venus ghelege.
Wijder sy niet en sach als den ieuchdighen tack,
Van der minnen vrucht versaden en kost sy te deghe,
Al honck sy Medor aen den hals, vanden eenen morghen
Tot dat d'Aurora weder quam de sterren borghen.
35.
Bleef sy in de schaduwe, oft ginck sy te velt,
Nacht en dach den vreucht-stock had sy aen t'sijde.
Op een groen (t'savonts) dammeken sy de viskens telt,
Ontrent t'wout daer Philomele haer in sanck verblijde,
Setten sy hun in een groen hutte, niet te betalen met gelt,
Op den middach, als die deckte in voorleden tijde
Dido en Eneas vluchtende, soo ons den Poeeët„briefde;
Eenighen getuyge van hun min en secreet„liefde.
36.
Tusschen soo veel wulpsheyt vont hy inden dreef
Eenen ef-schorsigen boom, oft een fonteyne reene,
Deed hem prijsen, oft haer naelde aenkleef;
Oft vant hy aen de roitse eenen saechten steene.
Daer op in duysent plaetsen hy schreef;
In sijn herberg, op den muer, en inden wech gemeene,
Angelica en Medor paer, dat elck kost met sinners„micken

Verscheyden te gaer, gebonden met minnen„stricken.
37.
Als deze nieuw gehoude docht, dat sy hay„daer
Meer dan genoechsaem gedaen wandel, en woone:
Te trecken bedacht sy haers vaders Catay„naer;
Om te begiften haren Medor van scepter en kroone.
(blz.477 478)
-

[33. Angelica liet Medor de eerste roos, fris en ongerept, plukken
de roos die gij, o lichtzinnige vrouw, menigmaal (wat nu tot de schande
van uw mesalliance leidt) met smalende woorden ontzegd had aan edellieden die waardiger waren ze te ontvangen dan hij. 14 Maar om deze lichtvaardigheid enigszins te verbloemen, kwam zij naar de uiterlijke vorm wat
tegemoet aan Sint Hymenaeus [= gaf zij er de schijn van een officiële
14

Syceram laat hier de beeldspraak van het „planten in Angelica's tuin” vervallen. Vermoedelijk hebben wij hier te doen met een van de gevallen waarop hij doelt als hij in
de Onderrichtinghe voor den Leser verzekert, in zijn vertaling te hebben „bebloemt”
wat „de eerbare teere oore quetsen can".
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echtverbintenis aan]. Als getuigen bij het huwelijk fungeerden de liefdesgod Cupido en Pronuba, de oude herdersvrouw. 15
34. Zij vierden onder het lage dak de bruiloft met zoveel praal als
zij konden realiseren. Meer dan een maand brachten zij genoeglijk door,
met ongekende genietingen de akker van Venus bearbeidend. Iets anders
zag zij niet dan de jeugdige telg [ = de jongeman]. Van de vrucht der
liefde kon zij niet behoorlijk verzadigd raken, al hing zij aan Medor's hals
van de ene morgen totdat Aurora opnieuw de sterren kwam verbergen
[ = van de ene morgen tot de volgende] .
35. Of zij in de schaduw [ = binnen de hut] bleef of naar buiten ging,
nacht en dag had zij de bron van haar vreugde als een rapier 16 aan haar
zijde. 's Avonds telt zij op een groen dijkje de visjes [ = kijkt zij vanaf
een dijkje naar de visjes in het water] . 's Middags zetten zij zich, bij het
bos waar de nachtegaal zingt, neer in een groene schuilplaats die de nazoals die welke naar het getuigenis
tuur voor hen heeft gemaakt17
van de dichter [ = Vergilius] eertijds aan Dido en Aeneas op hun vlucht
[nl. voor het noodweer] bescherming bood: enige getuige van hun heimelijk liefdesspel.
36. Onder zoveel liefdesgenietingen door: als hij in de laan een boom
vond met een gladde schors of een mooie fontein, 18 dan deed dat hem
proberen of een scherp voorwerp er vat op had [ = of hij er met een
scherpe punt in krassen kon] ; of als hij in de rotswand een zachte steen
vond, dan grifte hij op duizend plaatsen daarin; zodat ieder, op de muur
van zijn tijdelijke woonplaats en langs de openbare weg, de namen van
Angelica en Medor bijeen kon zien, telkens weer op een andere manier
door liefdesstrikken met elkaar verbonden. 19
37. Toen deze nieuw-gehuwden vonden dat zij daar ruimschoots
lang genoeg hadden verkeerd en gewoond, besloot zij [ = Angelica] naar
Catay, het rijk van haar vader, te trekken om daar aan haar Medor scepter en kroon te geven.]
De beide citaten spreken voor zichzelf. Ik behoef er nog slechts de aandacht
op te vestigen, dat in strofe 33 Syceram's tweede rijmklank overeenkomt met
die op de corresponderende plaats bij Ariosto. Zo iets komt vaker voor. Soms
is het een gevolg van het feit dat in de vertaling een regel eindigt met een
15 Hier heeft Syceram het Italiaans blijkbaar niet helemaal begrepen. Daar staat, dat bij
het huwelijk Amor als bruidsjonker en de vrouw van de herder als bruidsmeisje optrad (in de zin van : alle formaliteiten voor het bruidspaar regelden). Syceram vat
pronuba ten onrechte als eigennaam op. Wat hij met „t'wijf der herderinnen" bedoelt,
is volstrekt onduidelijk, wellicht ten gevolge van een drukfout. Had er iets moeten
staan als b.v. „En Pronuba t'wijf, de herderinnen, ,out"?
16 In vreucht stock speelt Syceram met de verschillende betekenissen van stock: wortel,
oorsprong; staf, roede; speer, zwaard (vgl. Kiliaen: stirps, scipio, ensis).
17 Zo meen ik „niet te betalen met gelt" het best te kunnen weergeven. Men merke op,
dat Syceram de grot (antro) van Ariosto door een „hutte" vervangt, al past die minder
goed bij de reminiscentie aan Dido en Aeneas.
18 Bij Ariosto is sprake van een boom die een bron of beekje beschaduwt. Syceram vat
fonte echter blijkbaar op als een door mensen gemaakte fontein, met een bekken en
opstand van steen of marmer, waarin Medor met een scherp voorwerp griffen kan.
1 s Ik meen — ondanks de (prosodische) komma — te gaer te moeten betrekken bij gebonden.
-
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eigennaam die in zijn Italiaanse vorm wordt overgenomen. Maar ook onafhankelijk daarvan conformeert Syceram zich wel eens aan het rijm van de
oorspronkelijke tekst, zoals hier in de eerst-geciteerde strofe.

Het ingevoegde verhaal
De historie, die Syceram in zijn vertaling van de Orlando invlecht, is
anders dan zijn „vanden mijnen" zou doen verwachten géén eigen vinding
van hem. De inhoud komt geheel overeen met die van het beroemde drama
van Thomas Kyd: The Spanish Tragedie ... Containing the lamentable end
of Don Horatio, and Belimperia; with the pittifull death of Hieronimo,
waarvan de eerste druk in 1594 verscheen en dat in Engeland bijzonder populair
was. Vandaar dat men zich heeft afgevraagd, of Syceram deze geschiedenis
aan Kyd ontleend heeft. Beschikte hij over een Engelse tekst? Of heeft hij
Kyd's tragedie leren kennen door een opvoering van Engelse tonelisten in
Brussel „ou, notamment en 1612, on signale le passage d'une troupe d'acteurs
anglais"?20 In het kader van deze studie ligt het niet op mijn weg, een poging
te doen dit probleem op te lossen. Ik volsta met te vermelden dat Van Eeghem
geneigd is het Engelse drama nièt als de rechtstreekse bron van Syceram te
beschouwen: „Syceram et Kyd auront vraisemblablement puisé, indépendamment l'un de l'autre, à une seule et même source". 21
Syceram begint met het vertellen van deze historie in Zang HI, ter vervanging van de geschiedenis van het Huis Este, die de toveres Melissa bij het
graf van Merlijn vertoont aan Bradamante die er de stammoeder van zal zijn.
De manier, waarop de Brusselse rederijker zijn inlas aan de stof uit de Orlando
koppelt, is naar het voorbeeld van Ariosto gevolgd. Deze schakelt bij voorkeur
een nieuwe historie in, door een persoon uit de laatst-verhaalde episode een
toevallige ontmoeting te doen hebben met een figuur die nauw betrokken is of
zal worden bij de gebeurtenissen uit het nieuwe verhaal. Syceram gaat op dezelfde wijze te werk. Hij laat de verrader Pinabel, die aan het einde van canto
II Bradamante in grote moeilijkheden heeft gebracht, in aanraking komen met
„Een Ridder ont-schapen [= gestorven] vol dootlijcke wonden" (st. 26, 4; blz.
49) : de geest van Bel-Imperia's minnaar Don Andreas, die uit de onderwereld
naar de aarde teruggezonden is om daar getuige te zijn van „een weerdighe
wraak" voor zijn ontijdige en gewelddadige dood. Helemaal overtuigend is
deze koppeling niet; zij mist de natuurlijkheid waarmee Ariosto zijn verbindingen tot stand weet te brengen en de lezer voelt zich door de forcering ietwat
gemanipuleerd. Als eenmaal de geest van Andreas geïntroduceerd is, laat
Syceram overigens Pinabel snel verdwijnen en ontwikkelt de inlas zich verder
buiten de gebeurtenissen uit de Orlando om. In de zangen 7, 10, 13, 14, 15, 19

en 21 vinden wij er telkens een episode van, en de reeks had in de tweede
helft van de vertaling moeten worden voortgezet, want de historie is in de
21 ste zang nog maar tot het begin van de climax gekomen.
Syceram is door dit droeve verhaal zeker niet minder gepakt dan door de

Orlando. Hij vertelt het met verve en smaak, zozeer zelfs dat Van Eeghem
het resultaat gelijkwaardig acht aan het drama van Kyd en soms zelfs beter.
Hoe dit zij, in ieder geval staat vast dat de dichterlijke juwelier in zijn weergave van de historie van Bel-Imperia over het algemeen vlottere en mindera 0 Biographie nat. de Belgique xxiv, kol. 391.
Ibidem, kol. 392.

21
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gecompliceerde verzen schrijft dan in zijn eigenlijke vertaling, waar hij rekening moet houden met de omvang en inhoud van elke afzonderlijke strofe.
Het moet dan ook ernstig worden betreurd, dat wij niet over het tragische
hoogtepunt en het concluderende slot van deze merkwaardige inlas beschikken.
Ongetwijfeld is Syceram ervan uitgegaan dat zijn toevoeging in het geheel
van de Orlando goed paste, omdat zij een liefdeshistorie betreft en Ariosto's
werk van liefdeshistories wemelt. Maar dan heeft hij zich op een belangrijk
punt toch vergist. Toon en sfeer van wat ik gemakshalve nu maar The Spanish Tragedy noem, zijn volkomen anders dan die van de Orlando. Bij Ariosto
leiden de liefdesverwikkelingen meermalen tot op zichzelf tragische gebeurtenissen men denke slechts aan de razernij van Roeland uit gefrustreerde
liefde voor Angelica, of aan de dood van Isabella , maar dergelijke gebeurtenissen worden nooit als een serieuse tragedie uitgebeeld; steeds weer worden
zij door de badinerende, ironiserende, speels-hyperbolische verteltrant gerelativeerd. De materie van The Spanish Tragedy daarentegen is wèl serieus bedoeld en Syceram geeft ze ook als zodanig weer. Het is een verhaal van moord
en wraak en van ondergang voor alle betrokkenen, dat geheel buiten de sfeer
van de Orlando valt en de lezer naar een andere wereld verplaatst dan die
van de Paladijnen en hun Moorse tegenstanders. In zover heeft Syceram dus
een fout gemaakt. Afgezien daarvan is zijn weergave van Bel-Imperia's liefdesgeschiedenis echter stellig een opmerkelijke prestatie.
Waarom slechts 23 zangen?

Zoals wij gezien hebben, wekken zowel het titelblad als het voorwerk van
Il Divino Ariosto de verwachting, dat er een volledige vertaling van de Orlando aangeboden wordt. Eerst aan het slot van de 23ste Zang blijkt, dat dit niet

het geval is. De dichter vraagt daar in een eigen ditmaal 9-regelige strofe
zijn lezers om geduld te oefenen:
136.
Al voorbyter eenen sonne loop, edel heeren en vrouwen,
Eer met Orlandes heyl ick u kome te velt;
Hy is so uytsinnich en dul, dat ick hem vrees t'aenschouwen
En tot sijn opquick hoeft tijt, arbeyt, ende ghelt.
Dat van hem ghy hebt gelesen willet wel onthouwen:
Mijn lier sont ick naer Apollo dat hyse stelt,
Op dat d'ander deel met soeter toon u voortsbringen„mocht.
Want die deysen wat deed dan voorder springen„plocht
Dit spreeck ick tot die dit boecksken met weynich dinghen„kocht.
(blz.623)

[Al gaat er een jaar voorbij, edele Heren en Vrouwen, eer ik u over de
genezing van Orlando kom vertellen, [ verbaas u daarover niet, want] hij
is zo krankzinnig en dol dat ik bang voor hem ben, en hij tijd, moeite en
geld nodig heeft om weer te worden opgekweekt. Onthoud intussen goed
wat gij over hem gelezen hebt; ik zond slechts mijn lier naar Apollo om
ze bij te stellen [ = zuiverder te stemmen], opdat ik u de rest op lieflijker
toon zou kunnen vertellen. Want wie eerst wat achteruit loopt, pleegt
dan verder te kunnen springen. Wat ik hier zeg, is [ter geruststelling?]
bedoeld voor degenen die dit boekje voor een luttel bedrag hebben gekocht.]
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Het is niet zo eenvoudig, de inhoud van deze slotstrofe te verzoenen met
de suggestie van volledigheid die er van titelblad en voorwerk uitgaat. Hier
wordt immers juist de indruk gewekt, dat de vertaling nog nièt voltooid is.
Er moet nog heel wat tijd, moeite en geld aan worden besteed: een jaar zal
daar zeker wel mee gemoeid zijn.
Had Syceram méér beloofd dan hij achteraf waar kon maken? Maar uit de
vermelding van de vele drukfouten blijkt, dat zijn voorwerk eerst nà of ander
het afdrukken van het boekje geschreven werd, zodat de auteur op dat moment geweten moet hebben waar hij aan toe was. Bovendien verwijst hij in de
21ste Zang voor het vervolg van de geschiedenis, die hij daar afbreekt, naar
Zang 33, strofe 5 of 5 .. 22 Als het om een episode uit de Orlando ging, zou
men kunnen veronderstellen dat hij zich richtte naar de Italiaanse tekst; doordat hij strofe voor strofe vertaalde, zouden canto- en stanza-telling van Ariosto ook voor hem gelden althans wanneer hij in de betrokken Zang niets
wegliet of invoegde. Maar de verwijzing betreft juist niet een episode uit de
Orlando; zij heeft betrekking op de ingelaste geschiedenis van Bel-Imperia!
Als Syceram in de 21 ste Zang zo precies kon opgeven, wáár twaalf zangen
verder die geschiedenis werd voortgezet, moet men toch wel aannemen dat
ook de 33ste Zang toen al geschreven was. En vandaar is het maar een kleine
stap naar de veronderstelling dat de gehéle rest van de vertaling reeds op papier stond zoals de dichter in zijn Woord-aan-den-lezer trouwens impliceert, wanneer hij zegt dat zonder de ellende van zijn processen: „God weet
oft oyt dit vertael waer ten eynde gecomen".
Het probleem wordt nog gecompliceerder, als wij er reg. 6-8 van de slotstrofe
bij betrekken. Het stellen van de lier en vooral het reculer pour mieux sauter
doen eerder denken aan een verbeterende herziening dan aan voltooiing van het
werk. Maar waarom zou Syceram zulk een herziening voor de laatste 23
zangen ineens nodig gevonden hebben, terwijl de eerste 23 al waren afgedrukt?
Het spreekt vanzelf, dat er geen definitief antwoord mogelijk is. Op grond
van de gegevens, waarover wij beschikken, zou ik echter de volgende hypothese willen wagen:
Toen met het zetten van Syceram's vertaling begonnen werd, was deze in
manuscript geheel voltooid. Waarschijnlijk was het aanvankelijk de bedoeling,
de volledige tekst in één deel te doen verschijnen. Er kwamen echter moeilijkheden met de uitgever David Mertens. De vermelding van „ghelt" in de slotstrofe zou erop kunnen wijzen dat deze van financiële aard waren. Vond Mertens achteraf de omvang te groot of vielen de zetkosten tegen? Wilde hij
daarom, alvorens met het zetten van het tweede deel te beginnen, eerst eens
aanzien of het eerste deel voldoende aftrek vond? Hoe dit ook zij, in ieder geval werden de eerste 23 zangen als afzonderlijk boekje uitgegeven. Dat moet
voor Syceram een teleurstelling zijn geweest. Hij rekende er echter vast op,
dat ook de tweede helft van zijn vertaling binnenkort in druk zou verschijnen.
Die tweede helft kon dan zoals wel vaker gebeurde bij de eerste worden
bijgebonden, zodat er toch nog een volledige Nederlandse Orlando tot stand
zou komen. Daarvan ging hij in goed vertrouwen uit, toen hij op 1 oktober
1615 zijn voorwerk schreef. Al wist hij dat zijn boekje slechts 23 zangen zou
bevatten, toch schreef hij zijn Woorden-vooraf met het oog op de complete
22 Het zetsel is hier ietwat defect geraakt, zodat moeilijk valt uit te maken of er na de 5
nog een tweede cijfer dan wel een leesteken volgt (blz. 561, strofe 93).
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editie die zou ontstaan na toevoeging van de voorlopig nog ontbrekende tweede helft. Ook de tekst van het titelblad greep op die complete editie vooruit.
In de slotstrofe was de dichter echter gedwongen zo goed mogelijk bonne
mine à mauvais jeu te maken. Hij stelde er de kopers van zijn boekje gerust:
de rest zou binnen afzienbare tijd volgen. En van het uitstel zou hij gebruik
maken om de tekst nog eens te herzien, zodat zijn lezers er uiteindelijk bij
zouden winnen. De negende regel mag men misschien opvatten als een weerlegging-bij-voorbaat van het verwijt dat het boekje niet bracht wat het titelblad beloofde: de kopers hebben er dan ook maar weinig voor betaald; een
complete uitgave zou uiteraard duurder hebben moeten zijn.
De beloofde tweede helft van de vertaling is er nooit gekomen. Met Van
Eeghem meen ik, dat de dood van Syceram daarvan de oorzaak is geweest. Als
hij was blijven leven, zou hij wel niet berust hebben in het onvoltooid-blijven
van wat hij beschouwde als zijn magnum opus. Maar David Mertens vond
dit blijkbaar niet belangrijk genoeg om het posthuum te doen verschijnen.
Zakelijk gezien, zal hij daarin wel gelijk gehad hebben. De Orlando-vertaling
van Syceram was te moeilijk voor het grote publiek om voor de uitgever
een succes te kunnen zijn.
Conclusie

Everaert Syceram heeft met Il Divino Ariosto een opmerkelijke prestatie
geleverd. Hij is de enige Nederlander, die ooit rechtstreeks naar het Italiaans
en in verzen een vertaling van de Orlando furioso heeft gepubliceerd. Die vertaling is geen meesterwerk; daarvoor wordt zijn tekst op vele plaatsen te moeilijk verstaanbaar, om niet te zeggen onbegrijpelijk, door forcering van zinsconstructies, woordvormen en woordbetekenissen. In tegenstelling tot Coornhert slaagde Syceram er slechts af en toe in, de rederijkerstechniek tot bruikbaar instrument te maken voor zijn poëzie. Al te vaak is hij er meer de slaaf
van dan de meester. Toch blijkt onmiskenbaar uit zijn vertaling, dat hij in alle
beperktheid een echte dichter was. Achter zijn onduidelijk- en onhandigheden
blijft voortdurend merkbaar, hoe gevoelig hij is voor het meesterschap en de
charme van Ariosto's poëzie. En telkens weer verrast hij even door een gelukkige passage, waarin dan tevens de ritmiek van zijn vers
een van zijn sterkste punten
ten volle tot haar recht komt. Het méést dichter betoont hij

zich misschien in de ingevoegde historie van Bel-Imperia; hij is daar niet gebonden aan de stanza van zijn voorbeeld en kan zich vrijer laten gaan. Het
valt bijzonder te betreuren, zowel ter wille van die inlas als van de vertaling
in het algemeen, dat de tweede helft van zijn werk onuitgegeven bleef en
daardoor verloren is gegaan.
Syceram verdient in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde méér
aandacht en waardering dan hem tot dusver ten deel zijn gevallen. Hij was
slechts een minor poet, maar als zodanig heeft hij ongetwijfeld recht op erkenning. In de historie van de rederijkerij als waardige representant van haar nabloei in de 17de eeuw, in de historie van het epos als dichter-vertaler van de
Orlando furioso.

§ 3.

DE „ORLANDO"-VERTALING VAN J. J. SCHIPPER

Vier-en-dertig jaar na de onvoltooid gebleven vers-vertaling van Syceram
verscheen de Orlando furioso voor de eerste maal compléét in het Nederlands.
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Het zou ook de énige maal blijven. Noch als herdruk noch in een andere vertaling is er op deze eerste editie ooit een tweede gevolgd.
De bewuste vertaling is het werk van Jan Jacobsz. Schipper, en vormt tevens de eerste van de reeks epen, die naar het voorbeeld van Vondel's Aeneisin-proza tussen 1646 en 1660 eveneens in proza werden overgebracht en gepubliceerd. 23 Het titelblad ervan luidt:
De // Razende // Roelant. // In 't Italiaens gestelt // door // Louys Arioste,
// En nu vertaelt // door // J. J. Schipper. // vignet // Tot Amsterdam. //
By Ian Iacobsz Schipper, op de Prince- // Gracht. 1649.
Zoals het titelblad aangeeft, was de vertaler tevens de uitgever. Dat is in de
17de eeuw en trouwens ook nog lang daarna niets vreemds. Herhaaldelijk treffen wij boekverkopers aan, die persoonlijk aan de opbouw van hun
fonds bijdroegen. Schipper deed dit door proza-vertalingen uit het Frans en
door toneelbewerkingen op grond van die vertalingen. Zijn overzetting van de
Orlando sluit daar goed bij aan. Anders namelijk dan het titelblad suggereert,
vertaalde Schipper zijn Razende Roelant niet rechtstreeks uit het Italiaans,
maar naar het Frans. 24
Zijn uitgangspunt was de proza-vertaling van Francois de Rosset, waarvan
de eerste uitgave in 1615 verscheen en die in 1625 en 1644 werd herdrukt.
Hoewel het uiteraard niet uitgesloten is dat Schipper een van de oudere drukken heeft gebruikt, ben ik uitgegaan van de grotere waarschijnlijkheid dat hij
de uitgave van 1644 vóór zich had. In zijn Opdracht, gedateerd op 1 oktober
1649, zegt hij twee jaar tevoren met vertalen begonnen te zijn, d.w.z. in de
loop van 1647. Dat laat ruimschoots speling voor kennis-maken en vertrouwdraken met de Franse druk van 1644. Bovendien blijkt uit deze mededeling, dat
Schipper zijn werk eerst ter hand genomen heeft na de verschijning van Vondel's A eneis-in-proza. Mijn veronderstelling van verband tussen zijn vertaling
en het voorbeeld van Vondel wint daardoor aan waarschijnlijkheid.
Het titelblad van de Franse uitgave, die naar alle waarschijnlijkheid Schipper's directe bron is geweest, vertoont een rijk versierd frontispice, waar
nauwelijks plaats overblijft voor de tekst die hier en daar dan ook enigszins
in de verdrukking gekomen is. Deze tekst luidt:

Le divin // Arioste // ov 1/ Roland le Fvrievx // Traduict nouuellement en
// francois par F. de Rosset. // Ensemble // La suitte de ceste histoire
continuee // iusques à la mort du Paladin // Roland conforme à l'in= //
tention de l'Autheur // Le tout enrichi de figures et dedié // A // La
Grande Marie De // Medicis Reine de // France & de Nauar. // A Paris.
// Chez Ant. de Sommaville, au Palais // dans la Salle des Merciers, à
l'Escu de France. // Et // Chez Av. Covrbé, dans la mesme // Salle a la
Palme.

Z 3 Zie boven, blz. 442.
24

Dat is in deze tijd niet ongebruikelijk. Vgl. J. Th. W. Clemens, Italiaanse boeken in het
Nederlands vertaald (tot 1800), Studia litteraria Rheno-Traiectina nr. 8 (Groningen
1964), blz. VI: „Niet altijd hebben de nederlandse vertalers bij hun arbeid een italiaans origineel voor zich gehad. Zij gebruikten vaak vertalingen die daarvan reeds
in een andere taal bestonden; in verreweg de meeste gevallen was dit het frans".
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Voor het jaar van uitgave bleef geen plaats meer over. Men vindt dit daarom,
ongebruikelijkerwijze, op de Franse titel tussen vierkante haken: M.DC.XLIV.
Zoals uit het titelblad blijkt, heeft Francois de Rosset zich niet tevreden
gesteld met het vertalen van de 46 zangen waaruit de Orlando furioso bestaat.
Hij heeft daaraan het vervolg van Roeland's avonturen toegevoegd tot en met
diens dood bij Roncesvalles, „overeenkomstig de bedoeling van de auteur".
Wat hij met dit laatste op het oog heeft, wordt duidelijk door wat de beste
kenner van „la fortune de l'Arioste en France", Al. Cioranescu, ons daaromtrent weet mee te delen:
Malgré ses dimensions, le poème de l'Arioste n'est pas terminé. Le poète
voulait le continuer jusqu'à la bataille de Roncevaux et à la mort de
Roland; mais ses amis lui firent observer que cela ferait une conclusion
trop tragique, et il y renonga, finissant assez brusquement sur une conclusion imitée de celle de 1'Enéide. 25
Epigonen van Ariosto hebben zich uiteraard deze gelegenheid niet laten ontgaan om het werk van de meester te „voltooien". In het Au Lecteur, dat hij
aan zijn Suitte doet voorafgaan, fulmineert Rosset hevig tegen de versie van
het vervolg, die in Frankrijk bekendheid had verkregen doordat Gabriël
Chappuis ze aan zijn Orlando-vertaling van 1543 had toegevoegd. Rosset acht
dit vervolg, dat hij aan Lodovico Dolce toeschrijft, vanwege tal van dwaze onnauwkeurigheden vertaling onwaardig, en doet het voorkomen alsof hij daarom zelf een geheel nieuwe Suitte heeft samengesteld. Cionarescu brengt deze
aanmatiging tot redelijke proporties terug. In werkelijkheid geeft Rosset slechts
een corrigerende bewerking van de door hem veroordeelde tekst, die overigens
niet van Lodovico Dolce afkomstig is, maar van Pescatore. Wat hij doet,
komt neer op:
mettre un peu plus d'ordre dans les fictions de Pescatore, qu'il imite de
près, et les mettre mieux en accord avec les indications de l'Arioste. Son
intention n'est donc pas d'ecrire un roman nouveau; s'il l'avait voulu,
il n'aurait pas eu le temps de le faire, car il nous dit26 avoir composé cette
suite dans l'espace d'un mois dans le cabinet du peintre Du Monstier. 27
De Suitte, die aan de derde druk van Rosset's Ariosto-vertaling werd toegevoegd, vormt een boekje op zichzelf, met eigen titelblad 28 en eigen foliëring,
uitgegeven door dezelfde boekverkopèrs, maar met het jaartal 1643.
Cioranescu oordeelt in het algemeen gunstig over Rosset's vertaling. Hij
vindt ze aanzienlijk beter dan die van zijn voorganger Chappuis. Uiteraard is
Rosset's proza trager en minder meeslepend dan de poëzie van Ariosto,
25 Al. Cioranescu, L'Arioste en France des origines à la fin du XVIIIe siècle, diss. Parijs,
2 delen (Parijs 1938), deel I, blz. 92. — De Aeneis eindigt met het duel tussen Turnus
en Aeneas, waarbij de eerste gedood wordt; de Orlando wordt besloten met de tweekamp tussen Ruggiero (Rogier) en Rodomonte, waarin de laatste de dood vindt.
26
Nl. in zijn Au Lecteur vóór de Suitte.
27 Al. Cioranescu, L'Arioste en France I, blz. 95.
28 De voorstelling van een geheel nieuwe compositie wordt daar gehandhaafd : La Svitte //
de // Roland // le // Fvrieux. // Nouuellement composée en Francois, // Par Fr. de
Rosset.
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mais, du moins, it n'y a plus autant de fautes d'interprétation et d'erreurs
grossières. Son style ne manque pas d'une certaine élégance. 29
Jan Jacobsz. Schipper heeft de hierboven beschreven Franse editie integraal
anders
gevolgd. Wij vinden bij hem dus ook de Suitte terug, al wordt deze
niet op het titelblad vermeld. Evenals in zijn bron vormt
dan bij Rosset
de vertaling daarvan een weliswaar bijgebonden, maar verder op zichzelf
staand uitgaafje met eigen titel en afzonderlijke paginering. Het titelblad kondigt aan:
De // Bezadigde // Roelant. // door // Frangoys van Rosset, // In 't //
Frans gestelt, en nu vertaelt. // vignet II T'Amsterdam. // By I. I. Schipper.
Het verdient opmerking dat Schipper de Suitte, door deze niet aan te kondigen als een vervolg op Ariosto maar er een eigen titel aan te geven, grotere
zelfstandigheid verleent. Bij hem wordt zij, in plaats van aanhangsel, een
tegenhanger van de Orlando. Tegenover de razende Roeland van Ariosto staat
de bezadigde (= tot rust en kalmte gekomen) Roeland van Rosset. Dat
Schipper het inderdaad zo bedoelde, blijkt uit zijn Klinkdicht, Aen de Leesgierige Lezer, Johannes Bouman, waarmee hij de laatste pagina (blz. 847) van
zijn Ariosto-vertaling aan de verso-zijde vult. Eigenlijk staat het sonnet daar
niet op de goede plaats; het had beter na de vertaling van de Suitte afgedrukt
kunnen worden, want Johannes Bouman wordt verondersteld ook die reeds
onder ogen te hebben gehad. In de laatste terzine houdt Schipper hem voor:
Gy hebt hoe Roelant Raest, en weer Bezadigt; nu

Schort de Verliefde ons noch, verwacht die, zo deze u,
En andere smaakt als my, twijl ik blijf, uw verplichte,
I. I. Schipper.

Ondanks de erbarmelijke versificatie blijkt uit deze regels duidelijk, dat Schipper de geschiedenis van Roeland beschouwde als een soort drieluik, samengesteld door drie verschillende auteurs. Van deze triptiek h.d hij nu het middenpaneel („hoe Roelant Raest”: de Orlando furioso) en het tweede zijstuk („hoe

Roelant Bezadigt”: de Suitte) in het Nederlands overgebracht. Er restte nog
slechts het eerste zijstuk: de Orlando innamorato van Boiardo, die de voorgeschiedenis van Ariosto's romanzo bevat. Schipper had dus kennelijk het plan,
ook Boiardo's werk voor Nederlandse lezers toegankelijk te maken. Daartoe
is het echter niet gekomen, wellicht omdat de belangstelling voor zijn vertaling
tegenviel.
Schipper nam ook het Au Lecteur, dat Rosset aan zijn Suitte deed voorafgaan, plichtsgetrouw over. Alleen gaf hij aan dit woord-vooraf zoals hij
ook gedaan had met het zo juist besproken Klinkdicht
een minder gelukkige
plaats, namelijk achter in plaats van voor De bezadigde Roelant. Verder liet
hij daaruit de mededeling van Rosset weg, dat „dans vn mois elle [ = de
29 Al. Cioranescu, L' Arioste en France I, blz. 94. — Cioranescu vermeldt ook, dat de vertaling van Rosset op haar beurt weer in het Nederlands werd vertaald. Met deze opmerking treft hij echter slechts toevallig de roos. In een noot op blz. 95 verwijst hij
namelijk naar De bezadigde Roelant door Francois van Rosset in 't Frans gestelt en nu
vertaelt, d.w.z. naar Schipper's vertaling van de Suitte. Op grond daarvan kan echter
niet zonder meer worden aangenomen, dat Schipper ook de eigenlijke Orlando naar
Rosset heeft vertaald.
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alluderende uitdrukkingen te transponeren in nuchter proza dat niets aan de
verbeeldingskracht van de lezer overlaat. Zoals bij het werk van een dergelijke omvang nauwelijks te vermijden valt, kijkt of interpreteert hij wel eens
verkeerd, wat dan een onjuiste of minder gelukkige vertaling tot gevolg heeft.
Dergelijke vlekjes komen betrekkelijk veelvuldig voort, maar zijn nooit van
ernstige aard; men leest er in de meeste gevallen vrijwel ongemerkt overheen.
Er kan trouwens niet altijd met zekerheid worden vastgesteld, of Rosset zich
inderdaad vergist heeft dan wel om de een of andere reden bewust van
Ariosto is afgeweken. Anders dan Vondel in zijn proza-vertaling van de
Aeneis, bekommert de Fransman zich niet om de poëtische waarde van het
origineel. Zijn aandacht is uitsluitend gericht op het overbrengen van de boeiende inhoud in een vorm, die zich gemakkelijk, prettig en probleemloos laat
lezen. In feite herleidt hij zodoende het poëtische meesterwerk van Ariosto
tot een soort avonturenroman. Maar het dichterschap van de oorspronkelijke
auteur blijkt sterk genoeg om te bewerkstelligen dat het resultaat toch nog altijd een superieure avonturenroman is. Om daarvan overtuigd te raken, behoeft
men slechts na elkaar een vertaalde canto en een van de „aventures" uit de
Suitte te lezen. Hoewel de gebeurtenissen in deze laatste precies hetzelfde
karakter hebben als die in de Orlando en er meermalen zelfs naar geïmiteerd
zijn, staan zij toch niet op hetzelfde peil. Zij zijn vlakker, eentoniger, dorder.
Indirect leveren zij daarmee het bewijs, dat er zelfs in Rosset's fantasieloze
proza-vertaling toch nog altijd (via compositie en verteltrant) iets van Ariosto's
verve en charme bewaard gebleven is.
Schipper gaat ten opzichte van Rosset op vrijwel dezelfde wijze te werk
als deze ten aanzien van Ariosto. Ook hij vertaalt vrij nauwkeurig, maar binnen
het kader van een betrekkelijke vrijheid; doordat in de Franse tekst de moeilijkheden van het Italiaans goeddeels zijn opgelost, behoeft hij echter minder
te simplificeren dan Rosset en kan hij deze letterlijker volgen. Zijn kennis van
het Frans is heel behoorlijk; het aantal foutjes en onnauwkeurigheden blijkt
niet groter dan uit onvermijdelijke momenten van verslapte aandacht te verklaren valt. Bovendien schrijft Schipper een vlotte stijl, zodat de prettige leesbaarheid van Rosset's vertaling in de zijne behouden blijft. Ook bij hem kan
het resultaat dan ook gequalificeerd worden als „superieure avonturenroman".
Ik heb mij een ogenblik afgevraagd, of Schipper bij het vertalen van Rosset
óók de Italiaanse tekst vóór zich had, en op grond daarvan hier en daar kleine
oneffenheden heeft gladgestreken. Het komt namelijk meer dan eens voor,
dat zijn vertaling beter weergeeft wat er bij Ariosto staat dan die van Rosset.
Bij nader toezien blijkt echter, dat deze verbeteringen steeds kunnen worden
verklaard uit de werking van zijn gezond verstand. Als er bij Rosset een onnauwkeurigheid voorkomt, die in de context een storend effect heeft, ligt het
bij Schipper's manier van vertalen voor de hand dat hij door een kleine verandering het logisch verband herstelt of versterkt. Daarvoor was een vergelijking met het origineel niet nodig. Ik ben dan ook tot de slotsom gekomen,
dat Schipper de tekst van Rosset niet aan het Italiaans heeft getoetst. 33 Als een
sterke aanwijzing voor de juistheid van deze conclusie beschouw ik het feit dat
hij op een plaats, waar Rosset waarschijnlijk uit onachtzaamheid een
33

Of hij genoeg Italiaans kende om daartoe in staat te zijn, heb ik niet kunnen vaststellen.
In ieder geval heeft hij nooit rechtstreeks uit het Italiaans vertaald (vgl. J. Th. W.
Clemens, Italiaanse boeken in het Nederlands vertaald).
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stanza heeft overgeslagen, deze omissie niet heeft hersteld, hoewel het verhaal

daardoor even „hokt". Deze indicatie wint nog aan betekenis, doordat Schipper
in de onmiddellijke context een paar maal Rosset verbetert op een wijze die
zijn vertaling dichter bij het origineel brengt. Het valt moeilijk aan te nemen,
dat hij dit op grond van de Italiaanse tekst zou hebben gedaan zonder tevens
de overgeslagen strofe weer in te voegen. Daar komt dan nog bij, dat in diezelfde context een aperte vertaalfout van Rosset maar een fout die op zichzelf niet zinstorend werkt en dus alleen door tekstvergelijking kan worden ontdekt zonder meer door Schipper gehandhaafd wordt. 34
Om dit alles duidelijker te doen uitkomen, illustreer ik het aan een fragment uit de Orlando furioso, dat ik achtereenvolgens citeer naar de tekst
van Ariosto, in de vertaling van Rosset en in die van Schipper. Ik koos daarvoor de beroemde beschrijving van Roeland's razernij en de aanval die de
boeren op hem doen ter bescherming van hun vee. Die keuze werd bepaald
door de omstandigheid dat in dit fragment de kwestie van de overgeslagen
strofe zich voordoet, waarover ik zo juist gesproken heb. Voor het overige had
ik echter even goed een andere episode kunnen kiezen. Uit een aantal steekproeven is mij gebleken dat de vertaal-eigenaardigheden, waarop ik de aandacht wil vestigen, vrijwel overal op nagenoeg dezelfde manier en in dezelfde
dosering voorkomen.
Roeland's razernij bij Ariosto
Aan het slot van Canto xxiii is verteld, hoe Roeland tot waanzin vervalt
bij de ontdekking dat Angelica, aan wie hij zijn hart verloren heeft, aan Medor
de voorkeur gegeven heeft boven hem en diens liefde beantwoordt. Het volgende fragment Canto xxiv, stanza 4 t/m 14
sluit daar direct bij aan. 35
4.
Signor, ne l'altro canto io vi dicea
che '1 forsennato e furioso Orlando
trattesi l'arme e sparse al campo avea,
squarciati i panni, via gittato it brando,
svelte le piante, e risonar facea
i cavi sassi e l'alte selve; quando
alcun' pastori al suon trasse in quel lato
lor stella, o qualche lor grave peccato.

5.
Viste del pazzo l'incredibil prove
poi piu d'appresso e la possanza estrema,
si voltan per fuggir, ma non sanno ove,
si come avviene in subitana tema.
Il pazzo dietro lor ratto si muove:
uno ne piglia, e del capo lo scema
con la facilità che torria alcuno
da l'arbor pome, o vago fior dal pruno.
6.
Per una gamba il grave tronco prese,
34 De bewuste passage komt straks nader aan de orde; zie beneden, blz. 551-554.
35 In de eerste drie stanze wordt het nieuwe Canto
zoals steeds bij Ariosto — ingezet
met een generaliserende beschouwing.
—
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e quello usa per mazza adosso al resto:
in terra un paio addormentato stese,
ch'al novissimo di forse fia desto.
Gli altri sgombraro subito il paese,
ch'ebbono il piede e il buono aviso presto.
Non saria stato il pazzo al seguir lento,
se non ch'era già volto al Toro armento.
7.
Gli agricultori, accorti agli altru' esempli,
lascian nei campi aratri e marre e falci:
chi monta su le case e chi sui templi
(poi che non son sicuri olmi né salci),
onde l'orrenda furia si contempli,
ch'a pugni, ad urti, a morsi, a graffi, a calci,
cavalli e buoi rompe, fraccassa e strugge;
e ben è corridor chi da lui fugge.
8.
Già potreste sentir come ribombe
1'alto rumor ne le propinque ville
d'urli e di corni, rusticane trombe,
e più spesso che d'altro, il suon di squille;
e con spuntoni et archi e spiedi e frombe
veder dai monti sdrucciolarne mille,
et altritanti andar da basso ad alto,
per fare al pazzo un villanesco assalto.
9.
Qual venir suol nel salso Tito 1'onda
mossa da l'austro ch'a principio scherza,
che maggior de la prima è la seconda,
e con pia forza poi segue la terza,
et ogni volta pia l'umore abonda,
e ne l'arena piu stende la sferza;
tal contra Orlando l'empia turba cresce,
che giu da balze scende e di valli esce.
10.
Fece morir diece persone e diece,
che senza ordine alcun gli andaro in mavo:
e questo chiaro esperimento fece
ch'era assai piu sicur starne lontano.
Trar sangue da quel corpo a nessun lece,
che lo fere e percuote il ferro invano.
Al conte il re del ciel tal grazia diede,
per porlo a guardia di sua santa fede.
11.
Era a periglio di morire Orlando,
se fosse di mo ri r stato capace.
Potea imparar ch'era a gittare il brando,
e poi voler senz' arme essere audace.
La turba già s'andava ritirando,
vedendo ogni suo corpo uscir fallace.
Orlando, poi che pia nessun l'attende,
verso un borgo di case il camin prende.
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12.
Dentro non vi trovè piccol né grande,
che '1 borgo ognun per tema avea lasciato.
V'erano in copia povere vivande,
convenienti a un pastorale stato.
Senza il pane discerner da le giande,
dal digiuno e da l'impeto cacciato,
le mani e il dente lascià andar di botto
in quel che trov6 prima, o crudo o cotto.
13.
E quindi errando per tutto il paese,
dava la caccia e agli uomini e alle fere;
e scorrendo pei boschi talor prese
i capri isnelli e le damme leggiere.
Spesso con orsi e con cingiai contese,
e con man nude li pose a giacere;
e di lor came con tutta la spoglia
piu volte il ventre empi con Eiera voglia.
14.
Di qua, di là, di su, di giu discorre
per tutta Francia; e un giorno a un ponte arriva,
sotto cui largo e pieno d'acque corre
un fiume d'alta e di scoscesa riva.
Edificato accanto avea una torre
che d'ogn' intorno e di lontan scopriva.
Quel che fe' quivi, avete altrove a udire;
che di Zerbin mi convien prima dire.

Roeland's razernij bij Rosset

In de vertaling van Rosset vinden wij deze episode als volgt terug (editie
1644, fol. 216 r° t/m v°):
Ie vous racontois au Chant precedent que le furieux Comte d'Angers se
despouilla de ses armes, en sema la campagne, deschira ses habits, & ietta
a terre son espee. Desia il arraghoit les arbres, & du bruict qui en
procedoit il faisoit resonner les cauernes des rochers, & les costaux om5 breux, lors que quelque estoille de mauuaise influence, ou plustost
quelque grand peché y attira certains Bergers. Si tost qu'ils virent l'incroyable force du furieux, & qu'ils se furent approchez de luy, pour
mieux la contempler, ils voulurent prendre la fuitte: mais ils ne sceurent
quel chemin prendre, comme il arriue en vne soudaine frayeur. Le fol
10 court legerement apres. Il en prend vn, & luy arrache la teste aussi facilement qu'on arrache vne pomme de l'arbre, ou la fleur d'vn prunier. Apres
il prend par vne iambe le corps pesant, & s'en sert de masse pour assommer le reste. Du premier coup qu'il en donna il en fit dormir deux iusques
au iour du iugement. Les autres qui eurent plus d'esprit, gagnerent
15 soudain au pied. Le furieux n'auroit point esté lent à les suiure, s'il n'eust
rencontré le bestail, sur lequel il se rua. Les laboureurs s'estans rendus
sages aux dépens d'autruy, abandonnerent soudain la campagne, la charruë, le sos, & la faucille. Les vns moutent sur les couuertures des maisons,
& les autres sur celles des temples, pufs que les chesnes, ny les ormes ne
20 sont pas asseurez. De là ils contemplent l'horrible furie, qui a coups de
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poing, auec des secousses, à belles dents, & à belles ongles, & à coups de
pieds, froisse, fracasse, & assomme les cheuaux, & les boeufs. Croyez
que celuy a de fort bonnes jambes qui en peut eschapper. Cependant les
25 villages prochains retentissent tous d'vn grand bruit, & d'vne haute
humeur. On n'entend par tout que des hurlemens, des sons de cor, & de
trompettes rustiques: mais les cloches en font bien ouïr dauantage. On
voit à mesme temps descendre des montagnes voisines mille Paysans, les
vns auec des fourches, ou auec des arcs, & les autres auec des bastons
30 ferrez, ou auec des sondes. Il en vient autant des campagnes, & tous pour
assaillir à la villageoise ce Furieux. [Hier ontbreekt stanza 9] Il en fit
mourir de premier abord vne vingtaine, qui luy tomberent confusément
entre les mains. Cela apprit aux autres que le plus seur estoit de s'en esloigner. Il n'est loisible à pas vn d'eux de luy tirer du sang. C'est en vain
35 que le fer le frappe & l'atteint. Le Monarque du Ciel a departy vne telle
faueur au Comte, pour s'en seruir à la deffense de son Eglise. Aussi it n'y
a point de doute que Roland ne fust mort à l'heure, s'il eust été capable
de mourir. Il eut alors appris la folie que c'est d'abandonner son espee &
de faire le courageux sans estre armé. La tourbe voyant que tous ses coups
40 estoient ruez en vain, prit la fuitte, & quand Roland apperceut que nul
n'auoit plus le courage de l'attendre, it prit son chemin vers vn bourg.
Il n'y treuua dedans ame vivante. Tout le monde en auoit deslogé de
frayeur. Il y auoit à foison des viandes grossieres, conuenables à la condition des Laboureurs. Luy sans faire difference du pain, & du gland,
45 tout affamé du long jeusne, & porté de sa rage mit la main, & la dent sur
ce qu'il treuua premierement, sans regarder s'il estoit ou crud ou cuit.
De là it s'en alla courant & rauageant tout le pays, & donnant la chasse
aux hommes, & aux bestes. Quelquesfois it entroit dans la forest, &
prenoit à la course les Damns legers, & les biches qui vont si viste. Bien
50 souuent it assailloit les Ours, & les Sangliers, & ainsi nud qu'il estoit les
depecoit, & apres de leur chair se remplissoit le ventre, voire de leur
peau. Quand it eut trauersé presque toute la France, it arriva vn iour
à vn pont, sous lequel court vne belle & large riuiere. A l'vn des bouts de
ce pont it y auoit vne tour, par ou l'on descouuroit de loing tout à l'entour
55 ceux qui venoient. Ie vous diray vne autresfois ce qu' it y fit. I1 faut
que ie parle premierement de Zerbin.
Bij vergelijking met de oorspronkelijke tekst blijkt dadelijk, hoe Rosset door
kleine veranderingen, toevoegingen, omschrijvingen e.d. wat meer geleidelijkheid en duidelijkheid in het verloop van het verhaal heeft willen brengen.
Vooral bij de verbinding tussen twee opeenvolgende zinnen is hij erop uit, het
staccato van Ariosto om te zetten in een ligato. In het algemeen is hij daarin
wel geslaagd; zijn weergave van Roeland's avontuur laat zich vlot lezen en gemakkelijk begrijpen. Toch komen er een drietal minder gelukkige plaatsen in
voor. In reg. 25-26 vertaalt hij de eerste twee regels van Ariosto's achtste stanze op zijn minst wat vreemd door de toevoeging van „vne haute humeur" aan
„vn grand bruit". Heeft hij wellicht rumor gelezen als umor? Of is humeur
een drukfout voor rumeur?
In reg. 43 geeft hij Ariosto's vivande (st. 12,
reg. 3) weer met viandes in plaats van vivres; ook dit zou een gevolg kunnen
zijn van verkeerd lezen. Ernstiger is de fout in reg. 50; con man nude
(st. 13, reg. 6) kan onmogelijk geïnterpreteerd worden als „ainsi nud qu'il es-
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Verder is de negende stanze onvertaald gebleven. Misschien vond
toit".
Rosset de daarin vervatte Homerische vergelijking een storende onderbreking van het verhaal en liet hij ze daarom opzettelijk weg. Daar staat evenwel
tegenover, dat de laatste twee regels van de strofe wel degelijk een nieuw element aan de situatie toevoegen: het eindeloze aantal boeren, dat van de bergen en uit de dalen op Roeland aanzwermt. Het ontbreken van dit detail in
de Franse tekst leidt niet tot onduidelijkheid, maar veroorzaakt wèl een vrij
bruuske overgang tussen de beide zinnen die daar nu op elkaar volgen. Dat
valt des te meer op, omdat Rosset elders dergelijke overgangen juist vermijdt
en zorg draagt voor een soepel ligato van zin tot zin.
Roeland's razernij bij Schipper

Bij Schipper vinden wij op blz. 408-409 het bovenstaande Frans van Rosset
„verduytscht" terug:
Ik verhaelde u in de vorige Zang, dat de Razende Grave van Angiers
zijn wapenen [ = delen van zijn wapenrusting] uyt-toog, de weg daer mee
bezaeyde, zijn klederen scheurde, en zijn zwaert ter aerde wierp. Hy trok
nu bomen uyt, en 't gerucht dat'er uyt ontstopt, dee de holten der rot5 sen, en beschaduwde heuvelen wedergalmen, zo'er 't noodlot, of eer enige grote zonde daer zekere Herders toog. Zoo dra als zy d'ongelovelijke
kracht van de Razende zagen, en dat zy hem naderde [sic] om hem te beter te bezien, wilden zy de vlucht nemen: maer zy wisten niet wat weg,
dat zy nemen wilden, gelijk in een schielijke schrik gebeurt. De Zot liep
10 luchtig na. Hy nam'er een en trok hem 't hooft zoo licht af, als men een
appel van een boom plukt, of een bloeysel van een Pruym-boom. Daerna nam hy een zwaer lichaem by 't eene been, en gebruykte 't voor een
knods, om d'overige te verbrijzelen. Met d'eerste slag, die hy sloeg, dee
hy'er twee tot de dag des Oordeels slapen. D'andere, die wijzer waren,
15 ontliepen 't terstont. De Razende zou niet traeg geweest zijn, om hen te
volgen, zoo hy 't Vee niet ontmoet had, daer hy op aen viel. De Boeren
tot een anders schade wijzer geworden, verlieten de Kar, de Ploeg, en
Seyssen. Zommige klommen op de daken der huyzen, en andere op die
der Kercken, om dat zy op Eyken en Olmbomen niet verzekert waren.
20 Van daer zagen zy de schrikkelijke razerny, die met vuyst-slagen, stoten,
tanden, nagelen, en voeten, Paerden, en Ossen kneusde, verscheurde, en
verpletterde. Geloof, dat die, die hem ontlopen kon, goede benen had. De
naeste Dorpen klonken ondertusschen, van 't groot gerucht. Men hoorde
overal niet dan huylen, en geluyt van Hoornen en Trompetten; maer de
25 klokken lieten haer best horen. Men zag ter zelver tijt duyzent Boeren van
de byliggende bergen komen: d'een met vorken, of met bogen, en d'andere met beslage stokken, of vlegels. Zoo veel quamen'er ook uyt de velden,
en alle om deze Razerny by 't Dorp te bespringen. [Hier ontbreekt stanza
9] Hy doden'er in 't aenkomen twintig, die hem overhoop in de handen
30 vielen. Dat leerde d'anderen, dat het wechwijken zekerst was. Geen van
alle kon hem bloed laten. 't Was vergeefs datmen met het yzer sloeg of
raekte. De Monarg des Hemels had de Grave dit toegedeelt, om hem tot
de bescherming van zijn Kerk te gebruyken. Buyten twijffel zou Roelant
toen gestorven hebben, zoo hy had konnen sterven. Hy zou toen geleert
35 hebben, wat zotheyt dat het is, zijn zwaert te verlaten, en ongewapent
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de moedige te spelen. 't Gespuys alle slagen vergeefs ziende, nam de
vlucht; en toen Roelant zag, dat hem niemant meer verbeyden durfde,
nam hy zijn weg naer 't Dorp. Hy vont daer niet een levende ziel in. Al de
werelt was uyt vervaertheyt verhuyst. Hy vond daer veel grove Boere
40 kost; dies hy, door lang vasten verhongert, met hant en tant nam, wat
hy eerst vont, zonder te letten, of 't raau, of gekookt was. Hy liep van
daer, en schuymde 't gantsche lant, verjoeg menschen en beesten. Zomtijts liep hy in 't bosch, en ving in zijn loop Dassen, en Hinden, die zo
snel lopen. Dikwils besprong hy Beeren, en wilde Zwijnen; en zoo
45 naekt als hy was, vernielde hy'er, en vulde daerna de buyk met haer
vleesch, ja ook met haer vel. Hy, gants Vrankrijk byna doorlopen hebbende, quam daerna by een brug, daer een schone en brede Revier onder
door liep. Aen 't eene end van deze brug stont een Tooren, waer van men
van verre daer ontrent al die'er aenquamen, vernemen kon. Ik zal u op
50 een andermael zeggen, wat hy daer dee. Ik moet nu van Zerbijn spreken.
Reeds uit de eerste zinnen blijkt, dat Schipper zich zo nauwkeurig mogelijk
aan de tekst van Rosset houdt. Helemaal feilloos is zijn vertaling niet. Zo zou
het in reg. 2 niet de weg moeten zijn, die Roeland met de delen van zijn wapenrusting bezaait, en is in reg. 12 het onbepaalde lidwoord een positieve
fout, omdat daardoor onduidelijk wordt dat het om het lichaam gaat van de
boer, wie Roeland zo juist het hoofd afgetrokken heeft. In reg. 28 geeft Schipper blijk a la villageoise (Rosset, reg. 31) niet te hebben begrepen; in reg. 42 is
verjoeg geen juiste vertaling van donnant la chasse a (Rosset, reg. 47). De
of is het een
andere onnauwkeurigheden36 zijn minder storend; de weergave
bewuste vervanging?
van sondes (Rosset, reg. 30) door vlegels in reg. 27
voldoet in de context zelfs uitstekend. De hierboven gesignaleerde haute
humeur van Rosset (reg. 25 26) laat Schipper terecht vervallen; met zijn „De
-

naeste Dorpen klonken ondertusschen, van 't groot gerucht" (reg. 22-23) geeft
hij de tekst van Ariosto (st. 8, reg. 1-2) beter weer dan zijn Franse voorbeeld.
Datzelfde is ook het geval in reg. 39-40, waar hij Rosset's viandes grossieres
(reg. 43) vertaalt met grove Boere kost, wat het blijkens de context inderdaad
moet zijn. Daarentegen neemt hij Rosset's foutieve vertaling van con man nude
als ainsi nud qu'il estoit onveranderd over (reg. 44-45), terwijl hij geen enkele
poging doet het wegvallen van de negende stanze te corrigeren. De conformiteit aan Rosset op deze beide punten maakt het m.i. praktisch zeker, dat
Schipper géén Italiaanse tekst heeft geraadpleegd.
Conclusie

de overzetting van een
Beoordeeld naar wat het in werkelijkheid is
mag het werk van Schipper van redelijke qualiteit
Franse proza-vertaling
worden genoemd. Degenen, die geen Italiaans kenden en het Frans niet vol3 d

De vertaling van Damns (Rosset, reg. 49) met Dassen (reg. 43) kan niet als een fout of
willekeurige verandering worden beschouwd. H. G. Martin trof hetzelfde verschijnsel
aan in Feitama's vertaling van Fénelon's Télémaque en tekende daarbij aan, dat
„la faute en est aux dictionnaires" die daim vertalen met eenen das. Vgl. H. G. Martin,
Fénelon en Hollande, diss. Amsterdam G.U. (Amsterdam 1928), blz. 36. — Opmerkelijk is, dat Schipper Rosset's tout le monde (reg. 42) letterlijk vertaalt met al de werelt
(reg. 38-39) in plaats van „iedereen". Dat doet hij ook elders geregeld.
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doende beheersten om de Orlando in de vertaling van Rosset te lezen, konden
dat voortaan in het Nederlands doen. Weliswaar kan men Rosset-in-het-Nederlands allerminst gelijk stellen aan Ariosto-in-het Nederlands. Maar waarom
zou ook hier een half ei niet beter zijn dan een lege dop?
§ 4.

OLIVIER VAN DEN TEMPEL: „TASSOOS VIERDE GEZANGH"

Evenals die van de Orlando werd ook de proza-vertaling van de Gerusalemme voorafgegaan door een (gedeeltelijke) bewerking in verzen. Ditmaal is de
voorloper echter van veel minder importantie. Anders dan Syceram heeft Olivier van den Tempel nooit de bedoeling gehad het gehele epos van zijn keuze
in Nederlandse verzen over te brengen. Zijn aspiraties reikten niet verder dan
één enkel canto: het vierde. Er zou voor mij dan ook geen aanleiding zijn op
deze vertaling van een fragment uit de Gerusalemme in te gaan, wanneer zij
niet om twee redenen enige aandacht verdiende. Van den Tempel leverde namelijk de eerste en tevens de énige vers-vertaling van een volledig canto uit
Tasso's epos, die in de 17de eeuw het licht heeft gezien. En bovendien introduceerde hij daarmee in onze letterkunde het motief van de Helleraad, dat in
de Nederlandse epiek zulk een vruchtbare ontwikkeling zou hebben.
Het bewuste boekje verscheen in 1644 onder de titel:
Torquato Tassoos: // Vierde Gezangh. // van // Iervsalems // Verlossinge.
// Uyt d'Italiaensche in Neederduytschen Rijm na-gebootsts. // door //
O. V. Tempel. // Waer in der Vrouwen listigheydt door haere vleyeryen //
wert afgebeelt. 1/ vignet 11 t'Amsterdam, // Voor Joost Hartgerts, Boeckverkooper inde Gasthuys-steegh, inde // Boeck-winckel. 1644.
Omtrent de dichter is nauwelijks iets bekend. Dat wij O. V. Tempel inderdaad moeten lezen als Olivier) V(anden) T(empel), blijkt uit het anagram
waarmee hij zijn werk besluit: Min liep, ten droeve val. Gezien het feit dat
hij een gedicht schreef bij de dood van Camphuysen in 1627, moet hij van
middelbare leeftijd zijn geweest, toen hij zijn Tasso-vertaling uitgaf. Of hij die
misschien al eerder geschreven had, valt niet na te gaan. Helemaal uitgesloten
is dit niet, want de uitgave was bedoeld als afscheidsgeschenk en Van den
Tempel zou daarvoor gebruik gemaakt kunnen hebben van een pennevrucht
die hij toevallig in portefeuille had. Waarschijnlijker lijkt mij evenwel, dat

vertaling en uitgave als „gelegenheidswerk" bij elkaar behoren. De dichter
wilde er, blijkens de Opdracht, zijn vriend Symon Dylman mee eren, toen
deze zich terugtrok als medicus ordinarius „der Steede Beeverwyck" om zich
in Amsterdam te gaan vestigen:
Neem vry Armide mee, laet zy u gaen geleyden,
Zy zoeckt togh avontuur: en waer gebeurter yet,
Dat mee niet t'Amsterdam niet diergelyck geschiet?
Uit dit citaat blijkt, dat Armida voor Van den Tempel de figuur is, om wie
het in het vierde canto gaat. Op zichzelf is dat ook wel juist, al doet hij daarbij
aan Tasso tekort door de achtergrond te verwaarlozen waartegen deze haar optreden plaatst. In Gerusalemme iv verontrust de duivel zich namelijk over het
snelle oprukken van het leger der Christenen naar Jeruzalem en hun voorbereidingen voor het beleg van de stad. Hij roept de Helleraad bijeen, om zijn
onderhorigen op het hart te binden alles te doen wat zij kunnen om God-
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fried's toeleg te dwarsbomen. De machinaties van Armida zijn een direct gevolg van deze opdracht. Zij is een nicht van de machtige tovenaar Idraote,
koning van Damascus, en zelf nauwelijks minder in de magie bedreven dan
hij; bovendien is zij van een onweerstaanbare schoonheid. Idraote zendt haar
naar het legerkamp van de Christenen om daar door haar schoonheid en verleidingskunsten zoveel mogelijk onrust, tweedracht en jaloesie te veroorzaken.
Als het kan, moet zij Godfried zelf in haar netten zien te verstrikken. Dat
laatste lukt haar niet; de uitverkoren Godsheld is onvatbaar voor de bekoringen van het kwaad. Maar bij diens ridders heeft Armida meer succes. Het
canto eindigt met een uitvoerige beschrijving van de listige huichelarij, waarmee zij erin slaagt hen in liefde voor zich te doen ontvlammen.
Het is op die verleidingskunst dat Van den Tempel de nadruk legt. Tasso's
„Vierde Gezangh" is voor hem zoals hij het op het titelblad uitdrukt een
dichtstuk „waer in der Vrouwen listigheydt door haere vleyeryen wert afgebeelt". Er ligt een waarschuwende les in besloten: pas op voor verleidelijke
vrouwen! In zijn „Kort begryp, ofte Inhoudt" brengt hij dit emblematische
aspect nog wat nadrukkelijker onder woorden:
Armide konstigh hier af beelt,
Hoe vrous gevley de Manskraght streelt,
En hoe een vroom, en moedigh Man,
Daer door versmaetheyt lyden kan:
Wie luystert na het Vrou-gefluyt,
Hoe wys, hoe sneegh, 37 by raeckter uyt.

Van den Tempel biedt zijn vriend
en zijn lezers
een moraliserende allegorie aan. Dat deze ontleend is aan de Gerusalemme, is voor hem blijkbaar
niet veel meer dan een bijkomende omstandigheid.
Overigens wil hij als moralist niet al te serieus worden genomen. Uit zijn
Opdracht aan Symon Dylman valt op te maken, dat het hele geval met een
korreltje zout genomen moet worden: de waarschuwing, die hij zijn vriend bij
diens verhuizing naar de grote stad meegeeft, is in wezen niet meer dan een
grapje. Hij heeft, zoals hij het zelf zegt, maar „wat gemalt". Weliswaar gebruikt
hij deze term in verband met de bescheidenheids-topos, zodat ook hier een korreltje zout moet worden toegevoegd. Relativeren is echter niet hetzelfde als
negeren. Misschien kunnen wij de strekking van de Opdracht daarom het
best weergeven als: ik heb, bij wijze van aardigheid
of: als genoeglijk
tijdverdrijf , de geschiedenis van Armida in luchtig-moraliserende zin bewerkt.
Met opzet kies ik het woord bewerkt. Zo moeten wij namelijk, naar het
mij voorkomt de term „na-gebootsts" [sic] in de titel verklaren. Van den
Tempel vermijdt het, te spreken van „vertaelt" of „overgeset"; hij heeft slechts
„na-gebootst". Wat hij daarmee bedoelt, valt eveneens uit de Opdracht af te
leiden. Hij zegt daar:
Met Vignau, Vigineer, de Bragh al Fransse Geesten,
Heb ick myn nu geschoeyt, gebruyckende hunn' Leesten.
De namen zijn die van drie Franse Gerusalemme-vertalers, wier werk in
1595/6 vrijwel tegelijkertijd verscheen. Omtrent de Quatre Chants (nl. II, Iv, XII
37

sneegh: verstandig, scherpzinnig.
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en xvi) van Pierre de Brach beschik ik niet over de nodige gegevens om te
kunnen vaststellen hoeveel vrijheid deze zich ten opzichte van de oorspronkelijke tekst veroorloofde. Maar zowel Jean du Vignau in zijn vers-vertaling als
Blaise de Vigenère in zijn proza-overzetting van de volledige Gerusalemme
hebben de grootst mogelijke vrijmoedigheid betracht. Du Vignau bracht tal
van willekeurige bekortingen aan; De Vigenère ging nog verder en heeft, zoals
hij zelf meedeelt, „fort souvent varié, changé, retranché, adjousté plusieurs
choses, sortant dehors du contexte". In beide gevallen heeft het publiek deze
vrijmoedigheid aanvaard. De vertaling van Du Vignau werd in 1596 en 1609,
die van De Vigenère in 1599 en 1610 herdrukt. 38
Het kan geen toeval zijn, dat Van den Tempel naar deze vroege Tassovertolkers verwijst en met geen woord rept over de veel betrouwbaarder vertaling, die Jean Baudoin in 1626 publiceerde en die het werk van zijn voorgangers volkomen verdrongen had. 39 Baudoin gaf een wèrkelijke vertaling van
Tasso; de drie anderen hadden hem op hun eigen manier „na-gebootst". En
dat is de manier waarop ook Van den Tempel te werk is gegaan: hij heeft
„hunn' Leesten" gebruikt, d.w.z. zich gericht naar hun voorbeeld. In zijn geval komt dit erop neer, dat hij vooral aan De Vigenère de vrijheid ontleend
heeft om uit te werken en toe te voegen.
Ik geloof niet dat wij verder aan directe invloed van „Vignau, Vigineer, de
Bragh" moeten denken, al is het niet helemaal uitgesloten dat Van den Tempel met name van De Vigenère's toevoegingen een en ander heeft overgenomen. Maar daar gaat het niet om. Het belangrijke punt is de tegenstelling
tussen bewerken en vertalen, die hij maakt en waarbij hij voor het eerste koos
met een beroep op het voorbeeld van illustere voorgangers in Frankrijk. Dat
„hunn' Leesten" daar inmiddels verouderd waren, is blijkbaar niet tot hem
doorgedrongen of laat hem koud.
Ik zie geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van Van den Tempel's mededeling op het titelblad dat hij bij zijn „na-bootsen" uitgegaan is
van de Italiaanse tekst. Hoe moeilijk zijn vrije bewerking de vergelijking met
het origineel ook maakt, toch komen er een aantal uitdrukkingen voor die
daarop zouden kunnen wijzen. Maar van Tasso's bondige en pregnante verteltrant is niets overgebleven. De 768 versregels van het origineel worden er bij
hem bijna 1200; de lichtvoetigheid van de ottave rime gaat verloren in de
zware cadans van zijn alexandrijnen. 40 In technisch opzicht laten deze weinig
te wensen over, maar dat is dan ook praktisch hun enige verdienste. Het zijn
typisch de vlakke alexandrijnen zoals er zoveel geschreven werden in de 17de
Maurice Javion, Les traductions francaises de la „Gerusalemme Liberata" au XVIIe
siècle, opgenomen in : L'Italianisme en France au X VIIe siècle (Actes du Ville congrès
de la Société Française de Littérature Comparée),
Supplemento al n. 35 di Studi
Francesi maggio-agosto 1968 (Turijn 1968), blz. 79-93. Voor de drie auteurs, die Van
den Tempel noemt, zie men blz. 82-85.
3 9 De Gerusalemme-vertaling
van Baudoin komt in de volgende paragraaf aan de orde.
40 Met één uitzondering: op fol. C 4 v° - D r° brengt hij de klacht van Armida, na Godfried 's weigering ter wille van haar de belegering van Jeruzalem te onderbreken, over
in 13 zes-regelige strofen met vier-voetige jamben (rijmschema: aabccb). Wellicht
heeft hier het voorbeeld van De Vigenère zich doen gelden; deze wisselt zijn proza
soms met een kort gedeelte in verzen af, ter voorkoming van monotonie. Om dezelfde reden zal Van den Tempel zijn alexandrijnen afgewisseld hebben met viervoeters.
38
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eeuw, toen deze vaardigheid beschouwd werd als onderdeel van intellectuele
ontwikkeling. Dichterlijke bezieling zoekt men er tevergeefs. Van den Tempel
was zich trouwens van zijn beperkingen op dit punt wel bewust. Als hij zegt
dat hij „wat heeft gemalt", is dit een bescheidenheids-topos, maar met een kern
die hij meent. Anders zou hij er niet licht toe gekomen zijn, daar even later op
te doen volgen:
Ick weet wel, dat ick niet heb uyt dien Bron gedroncken,
Wiens voght, een doffen Geest, doet leeven, en ontfoncken:
Dan die een Eezel dryft, al gaet hy traeghlyck voort,
Die komt te lange-lest, noch mee al inde Poort.

Dat gaat verder dan de obligate modestie voorschreef!
Ook compositorisch brengt Van den Tempel het niet verder dan „Eezeldryven". Om Armida werkelijk tot middelpunt van een moraliserende allegorie
te maken, had hij het begin van Tasso's canto, waar zij nog niet voorkomt,
moeten bekorten of althans niet even uitvoerig uitbreiden als de episode van
haar optreden. Maar dat doet hij juist wèl: hij bewerkt het hèle „Vierde Gezangh" volgens hetzelfde amplificerende recept. Weliswaar gaat hij aan het
slot
in de passage waar de verleidingskunsten van Armida beschreven worden en die voor zijn moraliserende opzet de belangrijkste is
naar verhouding
nog wat méér detailleren dan tot dusver, maar het verschil is niet groot genoeg om dadelijk op te vallen en een eigen karakter aan zijn werk te verlenen.
Armida komt dan ook niet als een min of meer zelfstandige allegorische figuur naar voren; daarvoor blijft zij te veel ingebed in Tasso's context.

De eerste Helleraad in het Nederlands
Doordat Van den Tempel niets uit het vierde canto heeft geëlimineerd, komt
in zijn bewerking ook de beroemde episode van de bijeenkomst der duivels
voor. Daarmee maakt de Helleraad zijn entree in de Nederlandse letterkunde.
Een triomfantelijke intocht is het echter bepaald niet. Ook hier gaat de essentie van Tasso's poëzie in de vervlakkende uitbreiding van Van den Tempel's
monotone alexandrijnen vrijwel geheel verloren.
Om een indruk te geven van deze eerste Nederlandse evocatie van de Helleraad, citeer ik een fragment uit de toespraak van Satan (Pluto) tot zijn onderhorigen. Het gaat om het meest aangrijpende gedeelte daaruit: de verbitterde
verwijzing naar het Heilswerk van Christus. Bij Tasso klinkt die verbittering
duidelijk door in de woorden die Satan kiest. 41 Iets daarvan is bij Van den
4'

Canto IV, st. 10, reg. 5 - st. 11, reg. 8:
e poscia (ahi quanto a ricordarlo è duro!
quest'è quel che piu inaspra i mieri martiri)
ne' bei seggi celesti ha l'uom chiamato,
l'uom vile e di vil fango in terra nato.
11.
Né ció gli parve assai; ma in preda a morte,
sol per farne piu danno, il figlio diede.
Ei venne e ruppe le tartaree porte,
e porre osè ne' regni nostri il piede,
e trarne l'alme a noi dovute in sorte,
e riportarne al Ciel si ricche prede,
vincitor trïonfando, e in nostro scherno
l'insegne ivi spiegar del vinto Inferno.
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Tempel wel terug te vinden, maar hij vult dit aan met dogmatische formuleringen die beter in de Heidelbergse Catechismus passen dan in de mond van de
Duivel. Bovendien blijkt hij de laatste regels niet goed begrepen te hebben.
Tasso zegt daar, dat Christus de zege-tekenen van Zijn overwinning op de hel
(de uit de hel verloste zielen?) in de hemel geplant heeft; Van den Tempel
maakt daarvan ten onrechte, dat Christus Zijn „zeege-vaens" in de hel („hier")
heeft achtergelaten.
Hier volgt het fragment. Pluto is aan het woord :

5

10

En dan nogh ach! dat my het meest van allen spijt!
Dat hy [= God] den brooschen Mens, van aerde voort gekoomen,
Dat hy dien (onverdient) ten Heemel heeft ghenoomen.
Een sleght verworpen Mens, maer wat een vreemden zin,
Een Mens die uyt het kley, en slick, heeft zijn begin.
Tot meerder gunst, en liefd, zoo most zijn zoone sterven,
Op dat den aertschen Mens, den Heemel zoude erven,
En al tot onser schae. Tot in de hel hy daelt,
Hy breeckt de ysere poort, en kraghtigh daer uyt haelt,
Die ons het voorschik42 hadt, van langher handt gegheven,
Om hier gestraft te zijn, van 't quaet, door hun bedreeven.
Dees' voert hy al met hem, en tot ons meerder schandt,
Zoo zijn hier tot zijn eer, zijn zeege-vaens geplant,
Tot teycken dat hy heeft, de hel, en doot, verwonnen:

° °)

(fol.B r -v

Conclusie
Tasso heeft het niet getroffen met de eerste Nederlandse vertolking van een
canto uit zijn Gerusalemme liberata, die gepubliceerd werd! En dan te bedenken, dat met een beetje meer geluk omstreeks dezelfde tijd dit epos, in
zijn geheel of althans voor een groot deel, in de vertaling van Vondel of van
Maria Tesselschade zou hebben kunnen verschijnen1 43
§ 5.

DE „GERUSALE M ME''-VERTALING VAN J. DULLAART

Eerst in 1658 kwam het tot een volledige vertaling van de Gerusalemme
liberata in het Nederlands. Evenals bij Schipper's overzetting van de Orlando
gaat het om een vertaling in proza die niet rechtstreeks op de Italiaanse tekst
-

-

berust, maar naar een Frans intermediair in onze taal werd overgebracht.
Evenmin als bij De Razende Roelant wordt de lezer op dit laatste geattendeerd;
zo mogelijk is hier de suggestie van een vertaling naar het origineel zelfs nog
sterker. En tenslotte mogen wij ook hier aannemen, dat de verschijning gestimuleerd werd door de legitimatie van epos-vertalingen in proza, die Vondel
met zijn A eneis-overzetting van 1646 had bewerkstelligd.
Het titelblad van de bewuste vertaling luidt:
Het // verloste // Jeruzalem, // van // Torquato Tasso: // Vertaald door
// J. Dullaart. // vignet // Tot Rotterdam: // Bij Joannes Naeranus, Boekverkooper // op 't Steiger, over de Doornbeurs: 1658.
De vertaler is Joan Dullaart, omstreeks 1630 in Rotterdam geboren als
42
43

het voorschik: de voorbeschikking.
Zie boven, blz. 225-226 en 226-228.

559

zoon van de leproosmeester Willem Dullaert, een broer van de welgestelde
korenkoper Cornelis die de vader was van de bekende schilder-dichter Heiman
Dullaert. Joan heeft een reeks toneelstukken op zijn naam staan, waaronder
verschillende naar het Frans. Hij huwde in 1654 met Anna van Beverwijck,
een dochter van de Dordtse geneesheer-auteur Jan van Beverwijck. Dit huwelijk liep echter helemaal scheef, terwijl Joan ook in zaken telkens weer vastliep en zelfs eenmaal failliet werd verklaard. Het is niet onwaarschijnlijk, dat
door Joan's ongeregelde levenswijze het contact tussen hem en zijn neef
Heiman op de duur verslapt is. Omstreeks 1682 verdwijnt zijn naam spoorloos
uit de archieven; naar alle waarschijnlijkheid was hij toen gestorven. 44
De Franse bron
Joan Dullaart bracht de Gerusalemme in het Nederlands over naar de
Franse proza-vertaling van Jean Baudoin, een veelschrijver en popularisator
die in de Franse literatuur een plaats inneemt, welke enigszins vergelijkbaar
is met die van Lambert van Bos in de Nederlandse. Zijn overzetting van de
Gerusalemme verscheen voor het eerst in 1626 en had veel succes. Herdrukken
volgden in 1632, 1635, 1643 en 1648. Vanaf de tweede druk is ook de Allégorie
du Poëine opgenomen, de zinnebeeldige duiding van het epos die Tasso bij de
eerste door hem geautoriseerde uitgave (in 1581) daaraan had toegevoegd
(Allegoria del Poema). 45 Ik heb gebruik gemaakt van de uitgave uit 1648, waarvan het titelblad vermeldt:
La // Iervsalem // de // Torquato Tasso. // Edition novvelle. // Corrigée
en divers // endroits sur l'Original Italien, & augmentée // d'vn Recueil
d'Obseruations necessaires; // Auec l'Allegorie du Poëme. // De la Version
de I. Bavdoin. // Vignet II A Paris, // Chez Nicolas, & Iean de la Coste,
au Mont S. Hi- // laire, à l'Escu de Bretagne; Et en leur Boutique à la
petite // porte du Palais, qui regarde le Quay des Augustins. // M.DC.XLVIII.
// Avec Privilege dv Roy.
De conscientieuse beschrijver van La fortune du Tasse en France, Chandler
B. Beall, vermeldt de verschillende edities van Baudoin's vertaling, zonder in te
gaan op het karakter en de waarde daarvan. Ruim een kwart eeuw later heeft
Maurice Javion dit echter vrij uitvoerig gedaan in een studie over de Franse
vertalingen van de Gerusalemme uit de 17de eeuw. 46 Zijn oordeel is vernietigend. Volgens hem stelde Baudoin zich „une interprétation paraphrastique"
ten doel, los van alle beperkingen en dwangmatigheden die de poëtische vorm
Tasso had opgelegd. Door deze paraphraserende en interpreterende vertaaltrant wilde hij blijkbaar „faire de la Gerusalemme Liberata, grace aux prestiges de sa prose, ce qu'elle était réellement pour nombre de lecteurs: un merveilleux roman". Het gevolg daarvan is, dat alle dichterlijke charme en alle
levendigheid eruit werden weggewerkt: „Jamais le poème du Tasse n'avait été
abordé et rendu avec autant de détachement, de froide coquetterie et de
suffisance; jamais la poésie de l'original ne s'était si complètement effacée
sous l'uniformité grise d'une prose qui passe sans s'attacher à une suggestion, à
Ik dank het merendeel van deze gegevens aan Drs. P. C. A. van Putte, die een proefschrift
over Heiman Dullaert voorbereidt en zo vriendelijk was zijn kennis omtrent diens
neef tot mijn beschikking te stellen.
45
Chandler B. Beall, La fortune du Tasse en France (Eugene, Oregon, 1942), blz. 73-74.
46 Zie voor dit artikel hierboven, blz. 557, noot 38.
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un élan, à un accent si marqué soit-il. Voilà bien l'exemple d'un traducteur
professionnel, qui se place par rapport à son modèle dans une attitude de dédaigneuse impassibilité". Javion illustreert dit door het citeren van de vertaling, die Baudoin geeft van de vier stanze waarin Tasso de vervoerende schoonheid van de tovenares Armida beschrijft (canto IV, st. 29-32). 47
Verderop in deze paragraaf komt deze passage uit de Gerusalemme nader
ter sprake. Ik heb ze namelijk op Javion's voorgang zelf 66k gekozen, om er
het verschil aan te demonstreren tussen de poëzie van Tasso, het Franse proza
van Baudoin, en de vertaling daarvan door Dullaart. Zij is voor een dergelijke
vergelijking inderdaad bijzonder geschikt, omdat alles waar het op aankomt
er als het ware in gecondenseerde vorm in aanwezig is.
Intussen valt er in het algeméén toch al wel iets over Javion's beoordeling
van Baudoin's werk te zeggen. Wat de feiten betreft, heeft hij niet helemaal
ongelijk, maar in zijn negatieve waardering daarvan gaat hij véél te ver. Hij
kritiseert de vertaling op basis van de moderne opvatting, dat het wezen van
het origineel zoveel mogelijk onaangetast moet blijven. Maar wij hebben reeds
herhaaldelijk kunnen vaststellen, dat dit criterium bij vertaalwerk uit de periode van Renaissance en Klassicisme niet mag worden gehanteerd. 48 Baudoin
blijft geheel binnen de opvattingen van zijn tijd, wanneer hij zich ten doel stelt
de inhoud van Tasso's epos in prettig leesbaar en gemakkelijk te begrijpen
Frans over te brengen, met voorbijgaan aan de dichterlijke vormgeving. Hij
doet daarmee precies hetzelfde wat vóór hem Francois de Rosset met de
Orlando furioso had gedaan. Dat hij in zijn „interprétation paraphrastique"
verder gaat dan deze, is goeddeels een gevolg van de aard van Tasso's poëzie.
Diens stanzen zijn in het algemeen namelijk moeilijker vertaalbaar dan die
van Ariosto, doordat hij in zijn beschrijvingen minder expliciet is en veel meer
overlaat aan de completerende verbeeldingskracht van zijn lezers. Hij geeft
de voorkeur aan aanduiden boven concretiseren. Baudoin is er echter juist
op uit, alles te concretiseren wat Tasso slechts heeft aangeduid. Hij wil elke
kans op misverstand of niet-begrijpen bij voorbaat uitsluiten, en brengt alle
wijzigingen aan, die hij daarvoor nodig acht. Naar de maatstaven van de 17de
eeuw is dat inderdaad zijn goed recht. Het enige bezwaar, dat men tegen hem
kan aanvoeren, is dan ook dat hij daarbij overdrijft. Zijn pedanteske aanleg

brengt hem ertoe, èveral moeilijkheden te zien die opgelost moeten worden,
èveral een interpreterende paraphrase wenselijk te achten, èveral te willen rationaliseren. In zoverre is de kritiek van Javion niet helemaal ongegrond. Desondanks is de vertaling van Baudoin in haar soort ongetwijfeld een eerbiedwaardig stuk werk, dat de Gerusalemme althans naar de inhoud ook voor
poëtisch weinig geschoolde Franse lezers gemakkelijk toegankelijk maakte.
Joan Dullaart had moeilijk een „bron" kunnen vinden, die hem meer kansen
bood hetzelfde te bereiken ten opzichte van het Nederlandse lezerspubliek.
Het voorwerk van Dullaart's vertaling
Het voorwerk van Dullaart's Verloste Jeruzalem zit wat vreemd in elkaar.

Achtereenvolgens vinden wij er:
1 een Opdracht aan Daniël van Wyngaarden, de zwager van Joan's vrouw
Anna van Beverwijck; 49
47

Maurice Javion, Les traductions etc., blz. 85-88; de citaten resp. op blz. 85, 87 en 88.

Vgl. boven, Hoofdstuk V, § 1 (blz. 247-252).
" Mededeling van Drs. P. C. A. van Putte.
48
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melijke vertaling te leveren. Maar zodra de tekst wat moeilijker en het betoog
wat abstracter wordt, komt hij er niet meer uit. De meeste moeite heeft hem
dan ook de Allégorie du Poëme gekost. Zelfs de titel heeft hij niet begrepen
of althans niet in begrijpelijk Nederlands kunnen overbrengen. Vergelijkinge
van de Dichtkunst is een vertaling die nergens op lijkt. Niet alleen wordt
Allégorie onjuist weergegeven, maar bovendien is Poëme er verward met
Poësie (een fout die Dullaart ook elders telkens weer maakt). Voor wat de op
deze titel volgende tekst betreft, is een enkel voorbeeld voldoende om te doen
zien tot welke onbegrijpelijkheden de vertaler vervalt. Ik kies daarvoor de
eerste zinnen van het betoog, die bij Baudoin (blz. 27-28) luiden:
La Poësie Heroïque, comme vn Animal en qui deux natures sont jointes
ensemble, est composée de deux choses differentes, qui sont l'Imitation,
& l'Allegorie. Par l'vne elle attire les esprits & les oreilles des hommes,
qu'elle charme d'vne facon merueilleuse; & par l'autre elle les instruit
5 en la Vertu ou en la Science, ou en tous les deux ensemble. D'ailleurs,
comme l'Imitation Epique est tousiours vne ressemblance, & vne image
de la vie humaine, ainsi l'Allegorie en est comme vne figure. Toute la
difference qu'il y a, c'est que l'Imitation se propose les actions de l'homme, qui sont assuietties aux sens exterieurs; à quoy principalement elle
10 s'estudie, & tasche de les representer aux yeux en termes propres, & dont
l'expression est forte, & naïue, sans s'attacher ny aux moeurs, ny aux
affections, ny aux raisonnemens de l'esprit; si ce n'est entant qu'ils se
produisent par le dehors, & que se communiquant au Public par les
paroles, & par les oeuures, ils se vont ioindre à l'Action, & luy tiennent
15 compagnie. L'Allegorie, au contraire, considere les passions, les opinions,
& les moeurs en leur apparence exterieure, mais bien plus en leur estre
interieur; ... etc.
Bij Dullaart vinden wij dit als volgt terug (fol. D 2 v° - D 3 r°). Enkele van
de meest opvallende ontsporingen heb ik gecursiveerd:
De Heldendichten, gelijk als een dier daar twee natuuren in t'samengevoegd zijn, worden van twee verscheide dingen gemaakt, als de nabootsing en de vergelijking. Door het eene trekt zij de geesten en ooren der
menschen, die zij op een wonderlijke wijze betooverd, en door 't an5 dere onderwijst ze haar in deugden, of kunsten, of in alle beide teffens.
Elders gelijk als de nabootsing der Poëzij, altijd een oprechte gelijkenis
en een beeld van het menschelijke leven is, alzoo is de vergelijking ook
als een voorbeeld. Het geheel onderscheid dat'er in zij, is dat de nabootsing de daden der menschen, die het uitwendige gevoelen onderworpen
10 zijn, te voren steld; daar zij haar voornaamste werk af maakt, en tracht
het voor de oogen in bequame woorden te vertoonen; waar van de verklaring machtig en natuurlijk is, zonder zich te verbinden, noch aan de zeden,
noch aan de genegendheden, noch aan de redenkaveling van de geest;
behalven als in 't gene dat se uitterlijk voortbrengen, en 't geente in 't
15 openbaar door woorden gemeen maken, en door de werken dieze aan de
daden verknochten en doen vergezelschappen. De vergelijking in tegen-

deel overweegt de driften, het gevoelen en de zeden in haar uitwendige
maar veel meer in haar inwendige schijn, ... enz.
Ook buiten de gesignaleerde ongerechtigheden vallen er nog genoeg aan563

merkingen te maken. Als Dullaart geen aperte fouten maakt, is zijn woordkeus vaak toch weinig gelukkig, met het gevolg dat wij pas na vergelijking met
de Franse tekst goed gaan begrijpen wat er bedoeld wordt. In reg. 12 is
zonder zich te verbinden een klakkeloze vertaling van sans s'attacher (Baudoin,
reg. 11) naar zijn letterlijke betekenis, terwijl de uitdrukking in het Frans figuurlijk gebruikt wordt. Ook slordigheden ontbreken niet. Aan het begin
van de eerste zin vertaalt Dullaart La Poësie Hero'ique met De Heldendichten;
maar in de tweede zin is hij dat weer vergeten en geeft hij Baudoin's elle attire
met trekt zij weer, alsof ook bij hem zij terugsloeg op een enkelvoudig substantief. In de loop van de verhandeling leidt deze slordigheid ertoe, dat zelfs
eigennamen uit de Gerusalemme vervangen worden door andere, die ter plaatse geen enkele zin hebben.
In het Kort Verhaal is het niet anders. Als Baudoin vertelt dat Tasso's
vader zijn zoon „au College des Iesuites" op school doet, wordt dit bij Dullaart „in de vergadering der Jezuijten". Voor „lettres humaines" (in de zin
van: humaniora) en „Disciplines" (vakken van wetenschap) schrijft hij klakkeloos „menschelijke brieven" en „tuchten". Dat Tasso „quitta la profession des
loix" wil volgens Dullaart zeggen dat hij „het gebruik van de Rechten verliet".
Wanneer wij de bovenstaande stunteligheden en dwaasheden in aanmerking
nemen, valt de vertaling van de Gerusalemme-zelf ons mee. Dullaart heeft
daaraan kennelijk met meer belangstelling, toewijding en aandacht gewerkt
dan aan het Kort Verhaal en de Vergelijkinge. Misschien ook had hij minder
moeite met het begrijpen van de gebeurtenissen uit het epos dan met het
abstracte betoog over de allegorie en met de betrekkelijk los naast elkaar
staande details uit de biographie. Natuurlijk is ook hier telkens wel merkbaar,
dat hij het Frans niet voldoende beheerst voor de taak die hij op zich genomen
heeft. Ook hier komen klakkeloze vertalingen, onzinnigheden en slordigheden
voor. Maar in het algemeen is hun frequentie minder groot en hun effect
minder desastreus. Bij cursorisch lezen kan men de gang van het verhaal zonder moeite volgen en glijdt men over kleine oneffenheden heen zonder ze op
te merken. Er zijn passages, waar het een hele tijd duurt voordat men stuit op
een onduidelijkheid, die als storend ervaren wordt en die dan
om met Van
Loon te spreken
„vaak een aanwijzing van gebrekkig begrijpen" blijkt. Wie
zich daaraan niet ergert en rustig doorleest, vindt in de volgende zin(nen) opnieuw aansluiting bij het verhaal en vergeet spoedig dat er even iets niet
klopte. Daar komt nog bij, dat Dullaart een wat onhandige en stroeve stijl
schrijft, die echter juist daardoor de indruk kan wekken „ongemeen" te zijn
zoals past bij de statige verhevenheid van een epos. Ter illustratie van dit alles
laat ik hier het begin en het slot van zijn vertaling volgen, overeenkomende
met respectievelijk de eerste en de laatste stanza van Tasso.
De inzet van Het verloste Jeruzalem luidt als volgt (blz. 2) :
Ik zing de Zeeghaftige wapendaden van een grooten Held, die vol van
Godvruchtigen ijver het heilige Graf van Jezus Christus ging verlossen.
Maar eer hij zoo braven aanslag ten einde brocht, is het niet te gelooven,
hoe veel tegenspoed hij in deze heerlijke overwinning leed. Echter was
5 het te vergeefs dat de Hel haar daar tegen stelden, en dat het volk van
Azië en Libien, onder een vermengd, zich tegens hem haar wapenden.
Want alles kan niet hinderen als men de Hemel te hulp heeft. Ook stelden
hijze niet alle onder zijn Banieren die hem in deze Reis navolgden.
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Dat klinkt lang niet kwaad, en de argeloze lezer laat er zich door meeslepen
zonder te vermoeden dat er een lelijke vertaalfout in zit. Die fout schuilt in
de laatste twee zinnen, waar Dullaart precies het omgekeerde zegt van wat er
bij Baudoin (blz. 48) staat: „Car tout cela ne put empescher, qu'assisté de la
faueur du Ciel, il ne rangeast sous ses estendarts ceux qui le suiuirent en ce
voyage". Dullaart heeft de constructie van de Franse zin niet doorzien en
de ontkenning in „il ne rangeast" ten onrechte verzelfstandigd. Maar de bewuste zinnen lopen vlot en schijnen logisch genoeg.

De laatste stanza van Tasso heeft bij Dullaart
het volgende aequivalent (blz. 777-778) :

uiteraard via Baudoin

Dit was eindelijk d'overwinning die den Hartog Godefrooy op zoo
grooten getal vijanden verkreeg. Hebbende dit gelukkig ten einde gebragt, voor den ondergang van den dag, voerde hij zijn zegepralend Leger
in de heilige Stad van Jeruzalem, die voor dezen de woonplaats was van
5 onzen Zaligmaker: daar hij, zonder zich eerst te ontwapenen, vergezelschapt met zijn oorlogsvolk, recht na den Tempel ging; en na dat hij het
heilige Graf van Jezus Christus aangebeden, en zijn beloften gedaan had,
heiligden hij hem zijne Wapenen, onder den voornaamsten roof zijner
vijanden.
Men kan moeilijk ontkennen, dat deze passage een zekere allure heeft, iets
van grandeur. Zij vormt een alleszins bevredigend en waardig slot voor het
epos.
Tasso, Baudoin, Dullaart

Uit het bovenstaande heeft men zich, naar ik hoop, een globaal beeld kunnen vormen van de drie auteurs, met wie de Gerusalemme-vertaling van Dullaart ons in aanraking brengt. In de eerste plaats Tasso: de grote dichter die
door zijn verbeeldingskracht, zijn beschrijvingskunst, zijn gevoeligheid, zijn
„aanduidende" expressiviteit, erin slaagde voor éénmaal het onmogelijke
compromis tussen epos en romanzo op aanvaardbare wijze te realiseren, en
die daaraan gestalte wist te geven in een even poëtische als harmonische eenheid van inhoud en vorm. Naast hem Baudoin: de bekwame en pedanteske
vertaler, die zich aan de dichterlijke qualiteiten van het origineel niets gelegen
laat liggen en zich beijvert om door toevoegingen, omschrijvingen en interpretaties de inhoud van de Gerusalemme voor Franse lezers zo gemakkelijk begrijpbaar te maken als mogelijk is: wiens vertaling zich
zoals Javion het
terecht uitdrukt
kenmerkt door een „extrême désinvolture" en van een
groots poëem een „merveilleux roman" maakt; maar die in zijn beperkte en
naar moderne opvattingen verwerpelijke doelstelling voortreffelijk geslaagd
is. En tenslotte Dullaart: de Nederlander die genoeg Frans kende om door de

vertaling van Baudoin te worden meegesleept, maar eigenlijk te weinig om die
behoorlijk in zijn eigen taal te kunnen overbrengen; in wiens bijwerk wij de
grofste en meest onzinnige vertaalfouten aantreffen; wiens overzetting van
de eigenlijke Gerusalemme eveneens verre van vlekkeloos is, maar toch iets
heeft dat de aandacht van de lezer blijft vasthouden.
Door het citeren van hetzelfde fragment bij elk van deze drie auteurs
wil ik trachten de bovenstaande typeringen aan hun praktijk te illustreren.
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te laten die uit te werken. De sensuele toets is licht en bevallig, maar bijzonder effectief. Typerend zijn vooral de eerste twee regels van stanze 31: „Mostra il bel petto le sue nevi ignude, // onde il foco d'Amor si nutre e desta"
(de schone boezem toont zijn sneeuwen rondingen 54 ontbloot, waardoor het
vuur van Amor zich voedt en gewekt wordt). In de tweede regel vormt „il
foco d'Amor" een onovertrefbare Petrarkistische antithese met „le sue nevi":
vuur, gevoed door en ontstaan uit sneeuw!
Armida's schoonheid bij Baudoin

Baudoin werkt systematisch uit, wat Tasso aan de verbeelding van de lezer
heeft overgelaten. Bij hem wordt de passage als volgt (blz. 147-149):
...Iamais Argo, ny Chypre, ny Delos ne virent rien de si admirable,
soit pour la beauté, soit pour la facon de son habillement. Sa cheuelure est vn vray fil d'or, qui s'enueloppe d'vn crespe bien delié, sous
lequel tantost elle brille, & tantost elle se monstre à descouuert. De cette
5 mesme facon, quand le Ciel s'esclaircit & se rasserene, l'on voit quelquefois le Soleil luire à travers vn petit nuage: Puis penetrant plus auant
espandre ses beaux rayons de toutes parts, & les estaler de telle sorte,
que la lumiere du iour en est redoublée. Les Zephirs, qui se ioiient auecque ses tresses, les soustiennent doucement en l'air, & font qu'elles se
10 crespent en ondes, bien que d'elles-mesmes elles soient desia frisées. Ses
yeux, qui pour paroistre modestes, sont auares de leurs regards, sans
s'esgayer sur diuers obiets, cachent à dessein leurs propres thresors, &
ceux du petit Amour. Vn teint de roses est semé confusément sur son
beau visage, plus blanc que 1'Iuoire. Ses lévres sont comme deux boutons
15 vermeils, d'ou s'exhalent des odeurs qui ne respirent qu'Amour. Quant
à sa belle gorge, sa blancheur naïve la rend comparable à la neige: &
mesme, 6 estrange merueille! Cupidon y allume sa flamme, & l'y entretient. Là ne paroissent qu'à derny ses tetins fermes & ronds, pource
que le vestement en couure la plus belle partie: Vestement par trop
20 enuieux de t'opposer de cette sorte à la veuë, pour la priuer d'vn si rare
obiet. Toutefois tu n'as pas le mesme pouuoir sur les pensées des Amans
qui regardent cette Beauté, & ne peux empescher qu'elles ne penetrent
dans les destours les plus secrets, pour suppléer au defaut des yeux: Car
comme l'experience fait voir que les rayons du Soleil passent à travers
25 l'eau, ou dans vne vitre, sans la rompre ou la separer: Ainsi la pensée de
ceux qui la voyent, ose bien aller plus auant que la robe, & rechercher
au dessous les parties que la tyrannie de la coustume ne permet pas de
regarder. C'est là qu'elle contemple toutes ces merueilles l'vne apres
l'autre. De quoy n'estant pas contant [sic], elle en fait son rapport au
30 desir, dont les flammes s'augmentent par ce moyen.
Ik volsta met de aandacht te vestigen op de rationaliserende amplificatie,
waardoor Tasso's regels over de sneeuw van Armida's borsten van al hun verrassende charme zijn ontdaan. De directe beeldspraak van „le sue nevi" wordt
vervangen door een vergelijking, de hyperbolische antithese van sneeuw en
vuur ontkracht door de toevoeging dat er iets wonderlijks aan de hand is:
a4

Ik zie geen kans het meervoud „le sue nevi", dat naar de twee borsten verwijst, op een
meer bevredigende wijze weer te geven.
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„Quant à sa belle gorge, sa blancheur naïve la rend comparable a la neige:
& mesme, 6 estrange merueille! Cupidon y allume sa flamme, & l'y entretient".
Bij vergelijking van de Franse tekst met die van Tasso zal men telkens weer
deze zelfde soort uitwerkingen of veranderingen opmerken. De lezers van
Baudoin behoeven de suggesties en zinspelingen van Tasso niet zelf te interpreteren: dat doet hij voor hen!
Armida's schoonheid bij Dullaart
Uiteraard gaat Dullaart uit van de rationaliserende vertaling bij Baudoin.
Hij geeft die als volgt weer (blz. 129-130):
Nooit zag Argos, Ciprus, of Delos iets zoo verwonderlijkx, 't zij om heur
schoonheid, of de wijze van heur kleding. Haar lokken zijn oprecht gouddraad, die met losse krullen neêrzwajen, onder welk zij zomtijds uitglinsterd, en dan weer haar zelven bloot toond: op de zelfde wijze wan5 neer den Hemel ophelderd en weer betrekt, wanneermen 55 de Zon
door een kleine wolk ziet heen blinken, daar na verder doordringende,
zijn schoone stralen aan alle zijden uitschiet, en haar op zoodanigen
wijze uitspreidende, dat het licht van den Hemel verdubbeld is. De weste winden die met haar lokken spelen, drijven die luchtig in de lucht op,
10 en doenze in golven kronkkelen, hoewelze van'er zelven alreede gekruld zijn. Haar oogen, om zedig te schijnen, zijn gierig op heur lonken,
en zonder op veel voorwerpen te spelen, verbergen, met voornemen, haar
eigen schatten, en die van de kleine liefden. Een roozeverf is onachtsaam op haar kaken, veel witter als elpenbeen, gezaaid; haar lippen
15 zijn als twee roozeknoppen, daar een welriekende lucht afkomt, die
niet als liefde uitwasemd. De natuurlijke witheid van haar blanken
hals, mag bij het sneeuw vergeleken worden. En Kupido zelf, ó groot
wonder, ontsteekt'er en onderhoud'er zijn toorts aan. Haar ronde borsjes komen maar half wegen te voorschijn, om dat het schoonste deel van
20 het kleed bedekt word: 6 al te nijdig kleed, dat u zoo tegen 't gezicht
steld, het berovende van zoo schoonen voorwerp; gij hebt evenwel de
zelve kracht op de gedachten der minnaars niet, die deze schoonheid
aanschouwen; en gij kund niet beletten datse tot in de heimelijkste
plaatsen doordringen, om het beletsel der oogen te bevredigen: want
25 gelijk d'eervarendheid ons doet zien, dat de Zonnestralen door het water, of door een glas, zonder het te breken, of van een te scheiden, heen
schijnt, alzoo derven de gedachten der genen die zien, wel verder als
de rok, gaan, en onder de zelve, de deelen zoeken, die de tirannise
gewoonten niet toelaat om te bezichtigen. Hier gaatse haar, na heur
30 welgevallen, verlustigen, en hier bezietse alle deze wonderen d'een na
d'ander: hier niet me vergenoegd zijnde, verhaaldse heur wedervaren
aan de begeerten, daar van de vlammen, door deze middel, vermeerderen.
In reg. 4 stuiten wij al dadelijk op een slordigheid van Dullaart. Hij heeft
vergeten dat hij aan het begin van de zin „sa cheuelure" vertaald heeft als
„haar lokken” en dus verder een meervoudig pronomen gebruiken moet;
55
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met „onder welk zij zomtijds uitglinsterd" sluit hij weer bij het enkelvoud
van Baudoin aan. Even verder (reg. 5) vertaalt hij se rasserene (Baudoin,
reg. 5) geheel verkeerd als weer betrekt, al komt hij daardoor in strijd met
de teneur van de beeldspraak. In reg. 24 is om het beletsel der oogen te bevredigen op zijn zachtst gezegd een onduidelijke en verwarrende weergave
van pour suppléer au def aut des yeux (Baudoin, reg. 23). In reg. 29 verliest Dullaart opnieuw uit het oog dat hij een enkelvoudig nomen van Baudoin
(„la pensée", reg. 25) meervoudig vertaald heeft als „de gedachten"; daardoor
komt in „Hier gaatse haar, na heur welgevallen, verlustigen" se in de lucht
te hangen. De zin over de blankheid van Armida's borsten heeft hij in Baudoin's interpreterende amplificatie begrepen en goed vertaald. Daarentegen
komt de tegenstelling tussen gorge en tetins (Baudoin, reg. 16 en 18) bij hem
niet tot haar recht. Doordat hij gorge hier minder juist als hals vertaalt (reg. 17)
en tetins als borsjes (reg. 18-19) gaat het essentiële van de pikanterie in de
voorstelling verloren. Ondanks al deze en dergelijke tekortkomingen laat de
passage zich echter toch vrij vlot lezen. Ook hier draagt de moeizame en vaak
onhandige zinsconstructie van Dullaart ertoe bij, dat men de oneffen- en onduidelijkheden in zijn vertaling onwillekeurig opvat als elementen van een verheven stijl. Men schrijft aan zichzelf toe wat niet helemaal duidelijk wordt,
en stelt er zich mee tevreden dat het geheel globaal zonder al te veel moeite
te volgen valt.
Conclusie

Na dit alles kan de conclusie niet moeilijk zijn. In wezen is de vertaling
van Dullaart slecht, ook naar de maatstaven van de 17de eeuw. De Nederlandse Orlando van Schipper staat op een hoger peil, al komen ook daarin wel
eens fouten voor. Maar desondanks is Dullaart's Gerusalemme boeiender
lectuur. Ik geloof niet, dat wij dit moeten toeschrijven aan de behandelde materie; wat in de Orlando verteld wordt, is zeker niet minder adembenemend
dan wat er in de Gerusalemme aan de orde komt. Hoogstens zou men kunnen
zeggen, dat Tasso's epos de prae heeft van meerdere ernst en een ondergrond
van historiciteit. Maar dat geeft geen verklaring voor de leesbaarheid van een
slechte vertaling. Naar ik meen, dienen wij de oplossing voor dit paradoxale
verschijnsel juist te zoeken in de telkens weer terugkerende onduidelijkheden
van Dullaart's werk. Om hem te kunnen volgen, moet de lezer alert blijven
en zo goed mogelijk interpreteren wat hij niet of niet helemaal begrijpt. Hij
moet min of meer creatief lezen, omdat de moeiteloze verstaanbaarheid van
Baudoin in de vertaling weer is verloren gegaan. Dullaart's weerbarstige stijl
is hem daarbij tot steun door hem in de sfeer te brengen van een ongewoon
taalgebruik dat hij als „verheven" kan interpreteren.
Ik ben er mij van bewust, in het bovenstaande niet meer te hebben gegeven dan een persoonlijke indruk en een persoonlijke evaluatie. Hebben
de tijdgenoten van Dullaart er ook zo over gedacht? Er is
voor zover mij
bekend
bij gebrek aan gegevens geen enkele mogelijkheid daarover iets
met zekerheid te zeggen. Daarom formuleer ik mijn laatste opmerking voorzichtigheidshalve als een vraag. Is het geen merkwaardige zaak, dat Dullaart's
ernstige tekortkomingen zijn vertaling van de eigenlijke Gerusalemme zoveel
minder schaden dan die van het Kort Verhaal en de Vergelijkinge
ja, dat
ons (tot op zekere hoogte) in de eerste juist boeit wat ons in de beide laatste
alleen maar ergert?
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voor de Orlando, slechts één enkele volledige overzetting: in proza en vertaald
naar het Frans. In beide gevallen hadden de Franse bewerkers niet méér beoogd dan het toegankelijk maken van het verhaal voor een zo groot mogelijk
publiek en hadden zij de poëzie daaraan ondergeschikt gemaakt of zelfs opgeofferd. Door resp. Rosset en Baudoin als hun bron te kiezen, brachten
Schipper en Dullaart de Orlando en de Gerusalemme dan ook uit het domein
van de poëzie over naar dat van de ontspanningslectuur (in de goede zin
van het woord). Voor wat Ariosto betreft, werd zijn werk daar definitief
bijgezet; er is na 1649 geen enkele Nederlandse vertaling van de Orlando
meer verschenen. De Gerusalemme beleefde aan het einde van de 18de en in
de 19de eeuw een kleine come-back. In 1789 publiceerde Jan Nomsz. een
vertaling van de eerste vijf zangen; in 1834 en 1856 volgden er dichterlijke
overzettingen van resp. R. H. Graadt Jonckers en J. J. L. ten Kate. Maar
dan gaat het om een teruggrijpen naar het verleden, niet meer om het deelhebben aan een eigentijdse literatuur. Wij zullen daarop te zijner tijd hebben
terug te komen. Voorlopig behoeven wij slechts vast te stellen, dat in de praeklassicistische periode van onze letterkunde zowel de Gerusalemme als de
Orlando door de „definitieve" vertalingen, die ervan verschenen en die geen
van beide een herdruk beleefden, in literair opzicht feitelijk buiten spel werden
gezet.
Dat brengt ons vanzelf tot de vraag, hoe dit moet worden verklaard. Waarom werd Tasso's epos, dat door de theoretici werd aanvaard, in de praktijk
op één lijn gesteld met de Orlando, die als romanzo door de poëtica was afgewezen? Voor zover dat inderdaad gebeurde, werd de verklaring daarvoor al
gegeven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Maar het gebeurde stellig
niet algeméén! Dat blijkt wel uit het feit dat zowel Maria Tesselschade als
Vondel zich tot een vertaling van de Gerusalemme hebben gezet en nièt van
de Orlando. Als een ongelukkig toeval er niet toe had geleid dat geen van deze
beide vertalingen tot voltooiing en publikatie gekomen is, dan zou uit dit
werk de literaire voorkeur van de 17de eeuw voor Tasso boven Ariosto duidelijk aan het licht getreden zijn! De vraag, waarvan wij uitgingen, dient dus
anders te worden gesteld. Zij moet luiden: hoe valt het te verklaren dat in de
17de eeuw geen Nederlands dichter van enige betekenis het werk van Maria
Tesselschade en Vondel heeft overgenomen, zodat de schijn kon worden gewekt alsof er tussen Tasso en Ariosto geen wezenlijk onderscheid werd gemaakt? En dan zijn er, naar ik meen, twee factoren die hier gewicht in de
schaal leggen.
Om te beginnen was het aantal Nederlanders, die het Italiaans grondig
genoeg beheersten om een adaequate vertaling van de Gerusalemme te kunnen
leveren, niet groot. Dat maakte op zichzelf de kans op een dergelijke vertaling
al betrekkelijk klein. En als onder die weinigen iemand zich inderdaad tot
dit werk aangetrokken voelde en er een begin mee maakte, dan betekende dit
nog niet dat het geheel of gedeeltelijk ook tot een uitgave kwam; daarvoor leveren Vondel en Maria Tesselschade het bewijs. Wie slechts oppervlakkig Italiaans kende en daarom steun wilde zoeken bij Franse vertalingen,
vond daar niet wat hij nodig had. Zoals wij gezien hebben, waren die vertalingen te vrij en vaak ook te willekeurig bewerkt om een serieus uitgangspunt
te kunnen zijn. In dat opzicht hadden de vertalers van Homerus, ook al kenden zij geen Grieks, het heel wat gemakkelijker. Van diens werk bestonden
letterlijke vertalingen in het Latijn, die bedoeld waren om de lezer zo dicht
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mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te brengen en die deze inderdaad min
of meer konden vervangen. Wij hebben gezien hoe Coornhert daarvan voor
de Odyssee gebruik gemaakt heeft, en in het volgende hoofdstuk zullen wij
J. H. Glazemaker hetzelfde zien doen voor de Ilias.56 Ten aanzien van de
Gerusalemme ontbrak een dergelijke uitwijkmogelijkheid. Wie geen of niet
genoeg Italiaans kende om rechtstreeks naar Tasso te vertalen, kon alleen
maar zwijgen of zoals Joan Dullaart deed een Franse tekst volgen
waarin wel het verhaal van Tasso terug te vinden was, maar niet Tasso zelf.
Er was echter, naar ik meen, nog een andere omstandigheid die het uitblijven van een goede Gerusalemme-vertaling in de hand werkte. Het epos van
Tasso lag de Nederlanders en misschien in het bijzonder die uit het Noorden
tenslotte niet. Naar hun smaak was het, als gevolg van het compromis met
de romanzo, te excessief in het wonderbaarlijke, met name wat de magie betreft die zo nadrukkelijk in een Christelijke context was geplaatst. De beroemde episode van Reinoud op het tover-eiland van Armida b.v. was wel boeiende
lectuur, maar kon toch
al was het alleen maar uit een oogpunt van verisimilitudo
niet op één lijn gesteld worden met de liefdesgeschiedenis van Aeneas
en Dido. En zo was er meer, dat nauwelijks serieus genomen kon worden.
Zeker, men las het en men werd er een ogenblik door gefascineerd, maar
daar bleef het bij. Wat men wèrkelijk in Tasso bewonderde, was iets geheel
anders: zijn poging om het epos te verchristelijken, zijn visie op de strijd
om Jeruzalem als een episode uit de strijd tussen Hemel en Hel, zijn evocatie
van de Helleraad en van Gods ingrijpen ten behoeve van de Zijnen, de fascinerende gevechtsbeschrijvingen. Dat alles was waard om als richtsnoer aanvaard, overgenomen en nagevolgd te worden. De magische excessen moest
men maar op de koop toe nemen. Met andere woorden: de bewondering voor
de Gerusalemme was eclectisch en omvatte niet het gehele werk. Ik kan dit
niet expliciet bewijzen, maar het past naar mijn mening bij wat wij van de
Nederlandse geest in de 17de eeuw weten. Het wordt bovendien aannemelijk gemaakt door het feit dat ook in Frankrijk de bewondering voor de
Gerusalemme al spoedig door dergelijke overwegingen werd getemperd en
gerelativeerd.
Als mijn veronderstelling juist is, dan helpt zij verklaren waarom er enerzijds wèl invloed van de Gerusalemme op onze literatuur is uitgegaan, maar
anderzijds een goede vertaling is uitgebleven. Voor het schrijven daarvan was
een eclectische bewondering niet genoeg. Men moest Tasso's epos in zijn gehéél
aanvaarden zoals het was, met inbegrip van de magische excessen en de episoden die aan de romanzo herinnerden. Wie ten aanzien daarvan te sterke
reserves had of kreeg, begon er niet aan of legde op een gegeven ogenblik teleurgesteld de pen neer.
Het gevolg was, dat alleen Dullaart's vertaling naar het Frans van Baudoin
voor het Nederlandse publiek beschikbaar kwam: niet als literatuur, maar als
lectuur.

5 g Zie beneden, blz. 585 587.
-
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HOOFDSTUK XI

Homerus in proza

§ 1.

INLEIDING

Gedurende de hele 17de eeuw heeft Homerus ten onzent in de schaduw
van Vergilius gestaan. Theoretisch mocht er tussen Homeristen en Maronisten
getwist worden over de vraag wie van beide dichters de grootste was, 1 in de
praktijk was de belangstelling vrijwel uitsluitend op Vergilius gericht. Niet
op grond van een bewuste keus, maar eenvoudig omdat hij zoveel gemakkelijker toegankelijk was. Elke Humanistisch gevormde Nederlander kende genoeg Latijn om de Aeneis in het oorspronkelijk te lezen. Daarentegen was
beheersing van het Grieks ook bij geletterden verre van algemeen; eerst geleidelijk neemt in de loop van de eeuw het aantal Graecisten toe. Anders dan
bij het werk van Vergilius was men daarom bij dat van Homerus steeds op
een vertaling aangewezen, hetzij een Latijnse, hetzij
want daar kwam het
een
bij Nederlanders, die een moderne taal prefereerden, als regel op neer
Franse. Dat was voldoende om globaal kennis te maken met de inhoud van
Ilias en Odyssee, maar niet bevorderlijk voor een vertrouwdheid met de tekst
als ten aanzien van de Aeneis bestond.
Toch was er blijkbaar wel behoefte aan een bruikbare Homerus-vertaling
in het Nederlands. Niet alle belangstellenden waren in staat gebruik te maken
van een Latijnse editie of zelfs van een Franse bewerking. Er bleef een groep
min-geleerde letterlievenden over, die alleen in de eigen taal zonder al te veel
inspanning kennis konden of wilden nemen van de oorlog om Troje en de
avonturen van Odysseus. Zij moesten echter wachten tot de tweede helft van
de eeuw, voordat zij daartoe gelegenheid kregen. Voordien konden zij slechts
beschikken over de vroeg-l7de-eeuwse uitgaven van Coornhert's en Van

Mander's vertalingen, die echter na 1609 en 1612 niet meer werden herdrukt
en dus waarschijnlijk slechts met moeite verkrijgbaar waren. Bovendien was
de rederijkerstaal voor hen om met Gerard van Delft te spreken 2 „een
halve vremde tale" geworden, die bij lezing nauwelijks minder inspanning
vergde dan het Frans.
Het is ongetwijfeld geen toeval dat het tot na 1650 geduurd heeft, voordat
er van de Ilias en de Odyssee een „moderne" vertaling verscheen. Ook hier
werd dit eerst mogelijk, toen Vondel met zijn proza-vertaling van de Aeneis
de ban doorbroken en de uitgave van niet-in-dichtvorm-gebrachte overzettingen van poëtisch werk gelegitimeerd had. De beide Homerus-vertalingen, die
tussen 1650 en 1660 het licht zagen, brachten een tekst in proza en zouden
zonder Vondel's voorgang naar alle waarschijnlijkheid nooit verschenen zijn.
In ieder geval werden zij, zoals in beide gevallen uit het jaar van verschijnen
blijkt, eerst opgezet, toen Vondel's Aeneis -in-proza uit 1646 tot een aanvaarde
2

Zie boven, blz. 4-5.
Zie boven, blz. 416.
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en vertrouwde realiteit in de contemporaine Nederlandse letteren geworden
was.
In 1651 verscheen De dooling van Ulisses, „van G.V.S. vertaalt". Van 1654
tot 1658 volgden daarop in twee delen De Iliaden van Homerus, „Nieuwelijks
door J. H. Glazemaker vertaalt". Beide uitgaven hebben met elkaar gemeen
dat zij hoewel op volkomen verschillende manier blijk geven van „aansluiting" bij de rhetoricale voorgangers die zij moesten vervangen. Maar verder zijn zij vrijwel elkaars tegendeel. Terwijl de Dooling van G.V.S. slechts
een populariserende bedoeling heeft, zijn Glazemaker's Iliaden gericht op het
brengen van een wetenschappelijk betrouwbare tekst.
§ 2.

G.V.S.: „DE DOOLING VAN ULISSES"

Evenals in de rederijkerstijd kwam ook ditmaal de vertaling van de Odyssee
het eerst. Het titelblad kondigt aan:
De // Dooling // van // Ulisses. // In vierentwintig Boeken // Door den
vermaarden Griekschen Poët // Homerus // beschreven, // En van G.V.S.
vertaalt. // Vignet 1/ t'Amsterdam, // Voor Gerrit van Goedesberg,
Boekverkoper // op 't Water, tegen over de Nieuwebrug: // en Klaas
Fransz. 1651.
De auteur

Welke auteur achter de initialen G.V.S. schuil gaat, heb ik niet met zekerheid kunnen vaststellen. In zijn onvolprezen Lijst van Nederlandse vertalingen
uit het Grieks en Latijn vult Geerebaert ze aan tot G.V.S.[ambix]. 3 Een Van
Sambix met voorletter G is echter volstrekt onbekend; vermoedelijk heeft
Geerebaert hier ten onrechte gedacht aan F(elix) van Sambix, vader of zoon,
die beiden Spaanse drama's hebben vertaald en uitgegeven. Waarschijnlijker is
daarom de interpretatie van A. de Kempenaer in zijn Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers. Deze geeft
en dat bij de titel van deze
Odyssee-vertaling!
voor G.V.S. op: G. van Staveren. 4 Dat is iemand die
in onze literatuur-historie wèl terug te vinden is. Als schrijver van twee naar
het Spaans bewerkte toneelstukken (1658 en 1661) wordt hij vermeld door
Worp, Van Praag en Te Winkel, terwijl hij ook voorkomt in het N.N.B.W.S
Het Biographisch Woordenboek van Van der Aa noemt slechts één van zijn
drama's, maar geeft als voornaam: Gilles.
De Kempenaer is dus de enige die De dooling van Ulisses aan Van Staveren
toeschrijft, en Van der Aa de enige die hem Gilles noemt. Bovendien geven zij geen van beiden een bewijsplaats of motivering, zodat hun gelijk niet
onomstotelijk vaststaat. Maar ook als De Kempenaer's toeschrijving een hy3

d

6

A. Geerebaert s.i., Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en
Latijnsche Schrijvers (Gent 1924), blz. 44 (sub 7).
A. de Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers (Leiden z.j.,
[1928]), kol. 185.
J. A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, 2 delen (Groningen 1904-1908) I, blz. 397, noot 1; 398; II, blz. 128, noot 2. — J. A. van Praag, La
Comedia Espagnola aux Pays-Bas au XVIIe et au XVIIIe siècle, diss. G.U. Amsterdam
(Amsterdam z.j. [1922]), blz. 60-61, 84, 259. — J. te Winkel, De ontwikkelingsgang
der Nederlandsche letterkunde', deel iv (Haarlem 1924), blz. 277.
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Odyssee geeft Homerus, behalve zijn aanroep tot de Muze, ook een propositio

waarin hij vrij uitvoerig ingaat op de mislukking van Odysseus' poging om
de veilige terugkeer van zijn reismakkers te bewerkstelligen. De laatste vijf
regels van zijn aanhef geven de verklaring van die mislukking: in hun verdwaasdheid hadden de mannen de heilige runderen van de Zonnegod niet
ontzien en daarvoor werden zij met de dood gestraft. G.V.S. vindt deze
toelichting kennelijk overbodig. Waal-6m Ulisses er niet in slaagde de zijnen
te redden, wordt de lezer uit het verloop van de geschiedenis vanzelf duidelijk;
het heeft geen zin daarop vooruit te lopen. En dus neemt hij van de aanhef
alleen de eerste helft over:
Goddin des gezangs, u roep ik aan, helpt my lof zingen ter eeren van
die Man die land en steden doorreyst, en menigerley gevaer doorworstelt heeft, en garen zijne reisbroeders verlost had.
(blz. 1-2)
Hier blijkt ook al dat het er G.V.S. niet om te doen is, met min of meer nauwkeurigheid weer te geven wat er bij Homerus werkelijk staat, maar dat hij op
zijn eigen manier onder woorden brengt waar dit op neerkomt.
Datzelfde principe beheerst ook de episode waarmee de eigenlijke narratio
wordt ingezet: de vergadering der goden waar Pallas Athene voor Odysseus
pleit. G.V.S. laat stelselmatig alle epische wendingen achterwege. Als er bij
Homerus staat: „Toen antwoordde hem de godin, de blauw-ogige Athene: o
vader van ons allen, zoon van Kronos, opperste heerser" vereenvoudigt hij
dit tot: „Minerva vatte hier op het woort, en sprak: ó vader!". Wensen en exclamaties brengt hij terug tot zakelijke mededelingen; zo wordt b.v. Zeus'
emotionele uitroep: „Hoe zou ik dan de goddelijke Odysseus kunnen vergeten?" bij hem: „Meent gy dat ik Ulysses vergeet?". Ik laat een klein deel van
de bewuste passage hier volgen, om het effect van deze versobering in een

samenhangende tekst te doen uitkomen. Wat ik citeer, is het aequivalent van
Od. I, 44-65. Zeus heeft juist betoogd dat de mensen niet door toedoen van

de goden, maar door hun eigen schuld tot ongeluk vervallen, en als voorbeeld
Aegisthus genoemd die ondanks herhaalde waarschuwingen Klytaimnestra
tot vrouw nam en haar man Agamemnon vermoordde, wat er toe leidde dat hij
door Orestes gedood werd toen deze tot volwassenheid gekomen was.
Minerva vatte hier op het woort, en sprak: ó vader! deze is een rechtvaardige dood gestorven, die ik alle vergrypelingen toewens; maar 't ongeluk
des rampzaligen Ulysses, (die ver van zijn vaderland, in 't midden der
zee, in de spelonck by Calypzo, dochter van Atlas, met liefkozende woor5 den word opgehouden) bekommert my; en ik ben zeker, dat hy niets
meerder wenst, als de rook van zijn vaderland te zien opgaan, en willig is,
zonder langer uitstel te sterven. Gedenkt gy, ó vader! niet langer aan hem
en zijne offerhande, u, in den Trojaanschen krijg, toegeschikt? Waarom
overladet gy hem met zoo veel ongeluks. Hoe dochter, antwoorde Jupiter,
10 wat woorden laat gy tog uwen mont ontslippen? Meent gy dat ik Ulysses,
den wijsten onder alle menschen, en die zich zoo godvruchtig in 't offren
tot den Goden gedragen heeft, vergeet?
(blz. 3-4)
Alleen in de uitdrukking „wat woorden laat gy tog uwen mont ontslippen?"
is de epische stijl van het origineel
„wat voor woord ontglipte de heining
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van uw tanden?"
nog herkenbaar. Maar G.V.S. heeft ze voldoende aan de
zakelijke toon van de context aangepast om te voorkomen dat zij daarin een
storend element zou zijn; de kleine rest aan ongewoonheid heeft integendeel
een verlevendigend effect.
Tweemaal in zijn boek wisselt G.V.S. het proza met een kort gedeelte in
verzen af. De eerste maal gebeurt dit in Boek vi, aan het slot van de smeekbede die Odysseus tot Nausikad richt, als hij op het eiland der Phaeaken is
aangespoeld. De tweede maal wordt de lokzang van de Sirenen uit Boek xii
in dichtvorm weergegeven. De inhoud van deze vers-gedeelten sluit aan bij de
Homerische tekst. Zo vindt men in het „gedicht voor Nausikaa" min of meer
Od. VI, 180-185 terug.

5

10

Daar voor, o schoone Maagt!
Ik u voor alle menschen
Rijkdom en heil zal wenschen,
Van daar de zonne daagt,
Tot daar zy in de zee,
Vermoeit van ommevaren,
Te rust gaat in de baren,
Haar eeuw'ge legerstee;
En zoo ghy ooit ten echt
Aan iemand word gegeven,
Dat ghy in vreugt moogt leven,
Godsdienstig en oprecht.
(blz.107)

De drie kwatrijnen van deze zegenwens zijn zeker niet zonder verdienste; vooral het tweede dat het verst van Homerus afwijkt heeft iets dat bijna
poëzie mag heten. En het opvallende is dat de auteur hier de zakelijke soberheid heeft losgelaten, die zijn proza kenmerkt. Het is niet alleen naar de uiterlijke vorm dat hij overschakelt op een meer lyrische structuur.
Daarmee doet hij overigens niets uitzonderlijks. In de liefdes- en avonturenromans van zijn tijd waren dergelijke overgangen schering en inslag. Zodra
het om een emotioneel moment ging, werd daarin
naar de traditie van b.v.
de Amadis- en Palmerijn-romans
overgeschakeld naar de versvorm.? Door
zijn manier van doen bevestigt G.V.S. dus slechts dat hij er inderdaad op uit
is, van zijn „vertaling" een volksboek te maken. Hij laat zich echter niet verleiden tot de overdrijving die de meeste contemporaine volksromans ontsiert.
Meer dan twee vers-fragmenten geeft hij niet en wat belangrijker is hij
slaagt erin de pathetiek en de zwoelheid te vermijden die in het algemeen het
genre kenmerken. Hij gaat rustig zijn eigen gang, vereenvoudigend en samenvattend waar dat mogelijk is, soms een detail toevoegend ter verduidelijking
of accentuering, steeds „prozaïserend", altijd bevattelijk.
Daarnaast was ook de brief een geliefd middel om het verhalende proza te onderbreken
en afwisseling aan te brengen. Zowel voor de vers- als de briefvorm zie men b.v. het
105de hoofdstuk van Palmerijn van Olijve, dat de bron is geweest voor Bredero's
Rodd'rick ende Alphonsus. Dit hoofdstuk is gemakkelijk toegankelijk, sinds C. Kruyskamp het als bijlage opgenomen heeft in zijn uitgave van Bredero's stuk : G. A.
Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus, ed. C. Kruyskamp (Zwolle 1968); de bijlage op
blz. 209-237. Men zie de verzen op blz. 214-215, 222-223, 237; de brief op blz. 216-217.
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Het kan haast niet anders, of deze werkwijze leidt wel eens tot kleine onjuistheden, hetzij doordat G.V.S. zich vergist, hetzij doordat hij de bedoeling
van de tekst niet helemaal begrepen heeft of meent die te kunnen verbeteren.
Maar ernstig zijn de fouten niet, en bij cursorisch lezen vallen zij niet op.
nadat Odysseus en zijn makkers hem
G.V.S. vertelt b.v. dat Polyphemus
„midden in den ingang [van de grot], met
zijn éne oog uitgestoken hebben
uitgestrekte handen, (ging) staan" om te verhinderen dat zijn vijanden hem
zouden ontsnappen (blz. 172). Dat staan is niet logisch. Polyphemus is een reus,
en hij moet er dus voor zorgen dat Odysseus en diens makkers niet tussen of
langs zijn benen heenglippen. Bij Homerus (Od. IX, 417) gaat hij dan ook met
uitgespreide handen in de ingang zitten. Maar welke lezer zou daarover vallen?
Ter illustratie van de hierboven gegeven karakteristiek laat ik hier het slot
van G.V.S.' Dooling volgen. Het is niet een van de beste gedeelten. Kennelijk
heeft de auteur er langzamerhand genoeg van gekregen en haast hij zich naar
het einde, met meer bekortingen dan voor de goede gang van het verhaal
eigenlijk verantwoord is. Maar juist daardoor komen de zwakke punten hier
duidelijker naar voren dan elders.
De laatste strijd op Ithaka

Na zich op de vrijers gewroken en in zijn huis orde op zaken gesteld te
hebben, begeeft Ulysses zich naar zijn vader Laërtes. Hij maakt zich aan deze bekend, en in diens huis volgt dan een maaltijd, waaraan behalve Laërtes,
Ulysses en Telemachus ook de beide trouwe herders deelnemen die bij het doden van de vrijers hulp hebben geboden. Later voegt zich nog Laërtes' oude
dienaar Dolius met zijn zes zonen bij hen. Onderwijl zijn echter de verwanten van de gedode vrijers in het geweer gekomen. Onder leiding van Eup(e)ithes trekken zij naar het huis van Laërtes op, om zich op Ulysses te wreken. Op dit punt begint mijn citaat, dat een sterk bekorte weergave vormt van
Od. XXIV, 489-548:

Ondertusschen liet Ulysses de tafel opnemen, en uitzien of'er ergens
vyand voor handen was. Dolius ging met deze last uit, maar haast weêrkeerende, met bericht, hoe hy Eupithes met zijn aanhang gezien, en een
oploop vernomen had. Ulysses gespte 't harnas aan, van Laërtus en
5 Dolius (hoe wel oud en afgeleeft) gevolgt zijnde, en trokken den vyand
in goede ordre tegen. Ulysses de voorste zijnde, wierd van Minerva, onder d'aangenomen gedaante van Mentor, bygestaan. Zoo haast hy de
vyanden zag, stelde hy zijn hoop op den zege, en riep zijnen zoon Thelemachus toe: hy zou van den strijd een beginner zijn; hier eer inleggen,
10 en zijn mannelijke moed doen blijken; op dat yder mag bekennen dat
gy een rechten nazaat zijt, van die dit land verovert, en zoo veel hondert
jaren door hun moed behouden hebben. Waarde vader (antwoorde Thelemachus) is 't naar den wil der Goden, 'k zal my heden niet ontaard van
u moed en deugt toonen. Den edelen Laërtus sprong 't hart van vreugd
15 in den boezem, en danckte in dezer voegen de Goden: 0 gy onsterffelijke Goden! dit is den vrolijksten dag die ik op aarden beleeft heb, zoo
veel moeds in mijn zoon en den jongen Thelemachus te aanschouwen.
Minerva quam by hem, en sprak: ó Laërtus, gy zoone van Akryzius, en
mijn liefste medegezel, roept de Goden voor alle dingen aan, en onder
20 die Minerva een goddin des krijgs, en laat daar na u spiets eens wonder
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doen. Met deze woorden goot zy een Goddelijke kragt in den afgeleefden
Laërtus, zo dat zijn spiets groot geweld onder de vyanden deê, en trof
den oproerigen Eupithes met zulcken kracht, dat hy dood ter neêr viel.
Ulysses met zijn moedigen zoon verzelt, drongen op de vyanden in, en
25 brachten hun in zulcken onordre, dat zy alle op de vlugt geraakt waren,
zoo de Goddin Minerva, met deze woorden, geen vrede uitgeroepen had:
Gy Ithakoizen, onthoud u van vorder bloedvergieten, en trekt aan beide
zyden af. Deze stem was zoo verschriklijk in d'ooren der vyanden, dat
hun de wapenen uit de handen vielen, en zy al te zamen na de stad toe
30 vloden. Ulysses wierd toornig, en vervolgde de vluchtelingen, gelijk als
een Adelaar een roof navliegt. Jupiter smeet een donderstraal voor de
voeten van Minerva neêr, dies zy zich omkeerde, en tot Ulysses sprak:
Het is tijd om met vegten op te houden, eer zich de Goden vergrammen.
Ulysses was gehoorzaam, en over den verkregen zege verheugt. Minerva
35 (onder de gedaante van Mentor) bragt te weeg dat zy met elkander vereenigden, en ook beloofden al 't voorgaande te vergeten.
(blz. 470-471)
Het fragment laat zich vrij vlot lezen, al is de zinsconstructie meermalen
slordig en al zijn ten gevolge van de bekorting de overgangen wel eens wat
abrupt. Bovendien komen er een aantal onjuistheden voor. In reg. 2 moet het
niet Dolius een afgeleefde man zijn die gaat „uitzien of'er ergens vyand
voor handen was", maar een van zijn zonen. De aansporing van Ulysses
tot zijn zoon dat „hy zou van den strijd een beginner zijn" (reg. 9), berust op
een verkeerde interpretatie. Het gaat hier trouwens om een paar moeilijke
regels (Od. XXIV, 506-509), waarmee ook andere vertalers vaak moeite blijken te hebben gehad, en wat G.V.S. ervan maakt, heeft in ieder geval zin.
Ernstiger is de fout in reg. 26. Minerva's ingrijpen dient niet om te voorkomen
dat de vijanden door Ulysses op de vlucht gejaagd, maar dat zij door hem
gedood worden: wat er bij Homerus dan ook staat. Bij G.V.S. doet zich de
dwaze situatie voor, dat Minerva's waarschuwende uitroep juist bewerkt wat
zij zou hebben willen verhinderen; Ulysses' vijanden schrikken er immers zo
van dat „zy al te zamen na de stad toe vloden".
Bronnen van „De dooling"
G.V.S. heeft van de Odyssee een volksboek gemaakt in de goede zin van

het woord, en zijn verdienste is dat hij daarbij met opmerkelijke zelfstandigheid te werk is gegaan. Zijn boek is niet de min of meer vrije vertaling van
een reeds bestaande bewerking; ik heb er tenminste geen kunnen ontdekken die
als rechtstreekse „bron" in aanmerking zou kunnen komen. Op zichzelf is dit
natuurlijk geen afdoend bewijs: zij zou mij ontgaan kunnen zijn. Maar in De
dooling komen indicaties voor, die eveneens de betrekkelijke oorspronkelijkheid van het werk waarschijnlijk maken.
Het is namelijk zo, dat wij telkens herinnerd worden aan de Odyssee- vertaling van Coornhert. Zelfs de titel, die G.V.S. voor zijn werk koos, verwijst
daarnaar. Op het titelblad van de enige uitgave, die Coornhert zelf verzorgd
heeft die van 1561 , wordt „de dolinghe van Vlysse" slechts als toelichtende subtitel gegeven, in kleine letter gedrukt en volkomen ondergeschikt aan
de hoofdtitel „Deerste twaelf boecken Odysseae". Maar in alle volgende drukken is de verhouding juist andersom. Daar wordt steeds de oorspronkelijke
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(lieve ram) heeft. 10 Het aantal voorbeelden zou zonder moeite kunnen worden
uitgebreid. Maar ik meen dat het bovenstaande voldoende is om aan te tonen,
dat Coornhert's werk inderdaad een belangrijke bron voor G.V.S. is geweest.
Het ligt voor de hand aan te nemen dat deze voor het gedeelte van de
Odyssee, dat Coornhert niet zelf meer bewerkt had, op soortgelijke wijze
gebruik gemaakt heeft van de aanvullingen door B.D. en I.G.H. Maar hier
wordt het moeilijk daarvoor het bewijs te leveren. De beide aanvullingen zijn
zoveel onhandiger en zwakker dan Coornhert's eigen werk, dat G.V.S. er
nauwelijks woorden of uitdrukkingen in gevonden kan hebben waarmee iets
te beginnen viel. Toch vond ik één overeenkomst, die zou kunnen berusten op
ontlening aan de aanvulling van B.D. Deze laatste gebruikt voor de ontrouwe
dienaressen van Penelope, die amoureuse omgang met de vrijers hebben aangeknoopt, graag het scheldwoord „teven", 11 en op de corresponderende plaatsen bij G.V.S. vinden wij dit terug. Voor de aanvulling van I.G.H. ben ik niet
op een dergelijke aanwijzing gestoten. Maar ongetwijfeld heeft G.V.S. ook
daarvan kennis genomen, al was het alleen om er de moeilijk verstaanbare
tekst van B.D. beter door te begrijpen.
De vertaling van Coornhert is echter zeker nièt de enige bron voor De dooling geweest. Op verschillende plaatsen sluit G.V.S. ondanks zijn bekortingen
dichter bij de originele tekst aan dan zijn voorganger. Ook uit het inleidende
Leven van Homerus blijkt, dat hij nog over een andere bron beschikte. Het
grafschrift, waarmee de biographie eindigt, is onmiskenbaar aan Coornhert ontleend, al heeft G.V.S. er enkele wijzigingen in aangebracht om het tot een
metrisch vers te maken. Maar vooral aan het begin worden er allerlei bijzonderheden meegedeeld, die bij Coornhert niet voorkomen.
Is het mogelijk, die andere bron(nen) te achterhalen?
Gezien de beperkte kennis van het Grieks in de 17de eeuw en de blijkbaar
weinig vooraanstaande plaats die G. V(an S(taveren) heeft ingenomen
wij weten immers vrijwel niets over deze auteur , kunnen wij er veilig van
uitgaan dat wij niet aan een Griekse tekst behoeven te denken. Het moet om
een of meer vertalingen gaan, hetzij in het Frans, hetzij in het Latijn. En dan
komen de drie volgende het meest in aanmerking;
a. de Franse vertaling in verzen van Salomon Certon, die onder de titel
L'Odyssee d'Homere in 1604 te Parijs verscheen en daar in 1615 (herzien
door Terrasson) nogmaals het licht zag;
b. de Franse proza-vertaling van Claude Boitel, L'Odissee d'Homere, Parijs
1617, herdrukt in 1639 en 1681;
c. de Latijnse proza-vertaling in de Griekse editie die in 1648 te Amsterdam
werd uitgegeven: Homeri Odyssea. Cum interpretatione Lat. ad verbum ... Editio postrema diligenter recognita per 1.T.P. Zoals uit de titel
blijkt, wordt daarin het Grieks zo letterlijk mogelijk weergegeven.
Bij elk van deze uitgaven heb ik een aantal steekproeven genomen, om te zien
of ik er iets in kon ontdekken dat ze als bron van G.V.S. herkenbaar maakte.
Dat bleek niet het geval. Daarmee is echter niet bewezen, dat de Nederlandse
auteur er niet een of meer van gekend en gebruikt heeft. Een systematisch onderzoek zou iets aan het licht kunnen brengen, dat mij bij mijn steekproeven
10

Vgl. in Weevers' editie van Coornhert's Dolinghe resp. blz. 152, vs. 1; blz. 192, vs. 380

en 388; blz. 194, vs. 440.
11 Een voorbeeld daarvan vindt men in het citaat op blz. 323 hierboven, vs. 7.
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ontgaan is. Bovendien zijn ontleningen van woorden of uitdrukkingen aan een
niet-Nederlandse tekst niet of nauwelijks te achterhalen. En tenslotte was
G.V.S. erop uit, zoveel mogelijk de tekst te bekorten, terwijl zowel Certon als
Boitel in het algemeen eerder geneigd zijn die juist wat uit te breiden met
kleine „versieringen". Als G.V.S. hun werk gebruikt zou hebben om zich vertrouwd te maken met de gang van het verhaal, kon hij daarom toch slechts uit
de verte bij hen aansluiten en moest hij dat verhaal op zijn eigen manier navertellen.
Natuurlijk is het mogelijk, dat G.V.S. een andere bron heeft gehad dan een
van de drie genoemde. Met name de edities met een Latijnse vertaling ad
verbum waren vrij talrijk. Maar gezien de populariserende opzet van zijn
werk lijkt het mij weinig waarschijnlijk, dat hij uitgegaan zou zijn van een
wetenschappelijke uitgave en van een Latijnse tekst. Het ligt veel meer voor
de hand, dat hij een Franse vertaling gebruikt heeft en in het bijzonder die,
welke omstreeks het midden van de 17de eeuw de meest gangbare was: die van
Claude Boitel. Zonder daarvoor een positief bewijs te kunnen leveren, acht ik
het daarom toch verantwoord aan te nemen, dat náást Coornhert vooral
misschien zelfs uitsluitend Boitel de bron is geweest waaruit G.V.S. voor
zijn Dooling heeft geput.
Aan deze hypothese moet ik echter één opmerking toevoegen. De onjuistheden, die voorkomen in het door mij geciteerde slotfragment van G.V.S.,
gaan geen van alle terug op Boitel. Evenmin trouwens op de aanvullingen van
B.D. en I.G.H. op Coornhert. Zij moeten
als mijn veronderstellingen juist
zijn geheel gesteld worden op rekening van G.V.S. Diens zelfstandige werkwijze en in dit bijzondere geval wellicht ook zijn haast toen hij eindelijk
stal rook, maken dergelijke kleine ontsporingen echter gemakkelijk verklaarbaar.
Een herdruk
De dooling heeft blijkbaar in een behoefte voorzien. Althans in 1720 ver-

scheen er een tweede druk van, eveneens te Amsterdam, maar ditmaal „By
Jacobus Verheyde, Boekverkoper op de hoek van de Molsteeg en Nieuwezyds
Agterburgwal, by de Brouwery van de Hooyberg". Afgezien van de toevoeging
„Tweede Druk" en het nieuwe uitgevers-adres is het titelblad onveranderd
gebleven.
Ik heb even gedacht aan de mogelijkheid, dat het hier zou gaan om een
titel-uitgave van de onverkocht gebleven exemplaren uit 1651. Bij onderzoek
bleek dit echter niet het geval. Wij hebben inderdaad te doen met een nieuwe
druk, slaafs en slordig naar de vorige gecopiëerd. De drukfouten daaruit zijn
in het algemeen niet verbeterd; wel zijn er een aantal nieuwe bijgekomen, terwijl ook de beschadigde letters talrijker zijn. Veel zorg heeft Jacobus Verheyde
niet aan de uitgave besteed.
Toch verwachtte hij er blijkbaar wel een debiet voor. Er wordt opnieuw
door onderstreept dat de belangstelling voor een Nederlandse Odyssee in de
17de eeuw wel klein was, maar dat de vraag ernaar toch nooit helemaal ontbrak. Als De dooling van G.V.S. niet uitverkocht was geweest, zou er in 1720
geen behoefte hebben bestaan aan een herdruk. Merkwaardigerwijs valt die
herdruk dan vrijwel samen met het verschijnen van De Odyssee van Homerus,
in Neêrduits gerymt dpor Koenraet Droste (Rotterdam 1719). Een opbloei van de interesse werd daardoor echter niet ingeluid; samen blijken die
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beide uitgaven voldoende geweest te zijn om te voldoen aan de vraag van de
gehele 18de eeuw. Tot herdrukken is het niet gekomen. Eerst in 1823-1824
ziet er opnieuw een Nederlandse vertaling van de Odyssee het licht: die van
Jan van 's Gravenweert.
Conclusie
In zijn soort is het (volks)boekje van G.V.S. niet zonder verdienste. Het
heeft geen andere pretentie dan „de dooling van Ulisses" toegankelijk te maken
voor een lezerskring die niet geïnteresseerd was in de poëtische aspecten van
de Odyssee, maar toch wel graag het verhaal als zodanig wilde leren kennen.
Ondanks zijn tekortkomingen een aantal onjuistheden, betrekkelijke willekeur bij het aanbrengen van bekortingen en als gevolg daarvan soms al te
abrupte overgangen beantwoordt het wel aan deze doelstelling. Op zijn manier heeft het ertoe bijgedragen, dat in de tweede helft van de 17de eeuw de
of (als wij er in de eerste plaats een verOdyssee binnen het bereik kwam
van alle belangstellenden,
vanging van Coornhert's Dolinghe in zien) blééf
óók van de minst-geletterden onder hen.
§ 3.

J. H. GLAZEMAKER: „DE ILØEN VAN HOMERUS"

Op de Odyssee-in-proza volgt enkele jaren later de Ilias-in-proza. Opmerkelijk is, dat de tweede helft daarvan (Boek xm-Ø) het éérst werd uitgegeven.
Het titelblad van dit tweede deel luidt:
De // Iliaden // van // Homerus, // Of // Een beschrijving van d'oorlog
tus- // schen de Grieken en Trojanen, om de // schaking van de schone
Helena; // 't welk oorzaak van verwoede wra- // ken en ontellijke bloetstor- // tingen heeft geweest. // Tweede Deel. // Nieuwelijks vertaalt,
en met ko- // pere platen versiert. // Vignet // t'Amsterdam, // Voor de
Weduwe van Nicolaas Frans. // Anno 1654.
Een verklaring voor het verlenen van prioriteit aan de tweede helft van de
Ilias wordt niet gegeven. Zonder enig voorwerk valt het boek met de deur in
huis. Op het titelblad volgt onmiddellijk de „kopere plaat" die bij Boek m u
behoort, en daarna begint „Het dartiende Boek der Iliaden van Homerus".
Ik meen evenwel te mogen veronderstellen dat die prioriteit samenhangt
met het feit, dat de eerste helft van de Ilias al eerder in het Nederlands was

overgebracht, door Karel van Mander. Weliswaar had deze dit gedaan in
verouderde en bovendien vrij stuntelige rederijkersverzen die de lezers afschrikten, maar er bestènd tenminste een vertaling al zal het veertig jaar
na de publikatie van 1612 wel niet gemakkelijk meer geweest zijn er een exemplaar van in handen te krijgen. Daarentegen was de tweede helft van de
Ilias nog nóóit in het Nederlands verschenen. Er viel dus stellig iets te zeggen
voor de opvatting, dat daaraan bij een nieuwe uitgave voorrang moest worden
verleend. Wie de eerste helft nodig had, kon zich altijd met Van Mander behelpen.
Er is nog iets anders, dat op verband tussen de nieuwe uitgave en die van
Karel van Mander zou kunnen wijzen. De editie van 1654 verscheen bij de
weduwe van Nicolaas Fransz. Drie jaar tevoren was Klaas Fransz. een van de
beide Amsterdamse boekverkopers geweest, die met G.V.S.' Dooling van Ulisses een nieuwe vertaling van de Odyssee op de markt hadden gebracht, ter
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vervanging van die van Coornhert. Het lijkt alleszins aannemelijk, dat deze
Fransz. of na diens dood zijn weduwe het plan had opgevat om op de
ingeslagen weg voort te gaan door nu ook een nieuwe vertaling van de Ilias
uit te brengen, ter vervanging van die van Karel van Mander. Bij de uitvoering
van dit plan zouden dan de overwegingen gegolden kunnen hebben, die ik in
mijn vorige alinea heb aangegeven.
Het ongebruikelijke meervoud in de titel De Iliaden trekt eveneens de aandacht. Voor zover mij bekend, komt dit in onze literatuur elders niet voor.
Daarentegen is het voor Franse vertalers uit de 16de en 17de eeuw heel gewoon in hun titel te spreken van Les Iliades d'Homère. Het Nederlandse titelblad wijst dus op vertrouwdheid van de auteur met Franse publikaties en in
het bijzonder Franse Ilias-vertalingen.
Wie deze auteur was, wordt niet meegedeeld. De anonymiteit blijkt echter
opgeheven op het titelblad van het completerende deel der vertaling, dat in
1658 verscheen. Daar lezen wij:
De // Iliaden // van // Homerus, // Prins der Grieksche Poëten: // Of //
Beschrijving van d'Oorlog tusschen de // Grieken en Trojanen, om de
Scha- // king en wechvoering van // Helena. // Eerste Deel. // Nieuwelijks
door J. H. Glazemaker vertaalt; // en met Kopere Platen versiert. //
Vignet // t'Amsterdam, 1/ Voor Jan Rieuwersz. Boekverkoper, // in Dirk
van Assensteeg, in 't Marte- // laars-boek. Anno 1658.
Alvorens in te gaan op de persoon van de auteur, wiens naam ons hier wordt
zoals men
onthuld, moet ik er even op wijzen dat dit aanvullende deel niet
zou hebben verwacht
door de weduwe van Nicolaas Fransz. werd uitgegeven, maar bij een andere boekverkoper verscheen. Het zou ongetwijfeld mogelijk zijn, na te gaan waarèm dit gebeurde. Was de weduwe van Nicolaas
Fransz. inmiddels gestorven en haar zaak in andere handen overgegaan?
Had zij zich nog bij haar leven teruggetrokken? Of had zij alleen de verdere
uitgave van De Iliaden afgestoten, omdat de afzet van het eerst-verschenen
deel niet verliep zoals zij gehoopt had? Ik heb niet naar het antwoord op deze
vragen gezocht, omdat zij in het kader van deze studie niet relevant zijn. Ik
volsta met de vermelding van het feit, dat Jan Rieuwertsz. verreweg de belangrijkste uitgever van Glazemaker's werk is geweest. Uit de desbetreffende
bibliographie12 valt zelfs af te lezen, dat tussen 1651 en 1656 beiden gezamenlijk als zodanig zijn opgetreden; vanaf laatstgenoemd jaar wordt alleen nog
de naam van Jan Rieuwertsz. als uitgever vermeld.

De auteur
Over persoon en werk van Jan Hendriksz. Glazemaker is ons vrij wat bekend, dank zij de studie die Mevrouw C. L. Thijssen-Schoute aan hem heeft
gewijd en waaraan het volgende overzicht is ontleend. 13
12 Deze bibliographie vormt het tweede deel van de studie van Mevrouw C. L. ThijssenSchoute over Glazemaker; zie daarvoor de volgende noot.
13 C. L. Thijssen-Schoute, Jan Hendrik Glazemaker, de zeventiende-eeuwse aartsvertaler,
in haar posthume bundel Uit de Republiek der Letteren ('s-Gravenhage 1967), blz.
206-261. — Ik heb ook gebruik gemaakt van Mevrouw Thijssen's artikel over Glazemaker in deel ix van Winkler Prins Encyclopaedie°, blz. 584-585.
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Jan Hendriksz. werd in 1619 of 1620 te Amsterdam uit Doopsgezinde ouders
geboren. Na de vroege dood van zijn vader hertrouwde zijn moeder met Wijbrant Reijndersz., glazemaker van beroep. Jan Hendriksz. werd opgeleid in het
beroep dat zijn stiefvader uitoefende; vandaar de naam Glazemaker. Hij behoorde tot de Vlaamse Doopsgezinden, en toonde grote belangstelling voor de
geestelijke stromingen van zijn tijd. Dat maakte hem tot wat zijn biografe „de
zeventiende-eeuwse aartsvertaler" genoemd heeft. De bibliographie, die zij
geeft, bevat niet minder dan 68 werken, stuk voor stuk vertalingen. Als polyscriptor herinnert hij aan Lambert van Bos, maar zijn belangstelling was anders
gericht. Steeds meer ging hij zich toeleggen op de overzetting van godsdienstige, zedekundige en wijsgerige geschriften. Zijn voornaamste verdienste is de
vertaling van vrijwel het volledige oeuvre van Descartes en van Spinoza's
Opera posthuma en Tractatus theologico-politicus. Na een welbesteed leven
werd hij op 5 december 1682 in de Noorderkerk van zijn geboortestad begra-

ven.
Glazemaker vertaalde aanvankelijk uit het Frans, later ook uit het Latijn
en het Italiaans. Het Grieks heeft hij zich nooit eigen gemaakt, zodat De
Iliaden niet naar de oorspronkelijke tekst werden bewerkt. Overigens ging hij
bij zijn vertalingen met veel zorg te werk. In een „Aan de lezer" bij zijn overzetting van Seneca's Epistulae ad Lucilium deelt hij mee, behalve van Latijnse
commentaren ook „noch verscheide overzettingen in een andere, te weten de
Fransche taal gebruikt" te hebben, „om, zo veel mij mogelijk was, de zin van
de schrijver op het naauste te treffen". 14 Wij mogen aannemen dat hij dit ook
wel eens gedaan zal hebben waar hij het niet uitdrukkelijk vermeldt. Verder
streefde hij naar het schrijven van een gespierd en puristisch Nederlands:
„krachtig heeft Glazemaker meegeholpen aan de consolidatie van een Nederlands, rijk genoeg geschakeerd om ook de natuuronderzoeker en de wijsgeer
keus te kunnen bieden uit velerlei wetenschappelijke termen" . 15
De bronnen

Aangezien Glazemaker geen Grieks kende en toch

overeenkomstig zijn

opvatting van vertalen
zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst wilde
blijven, kon hij niet beter doen dan uitgaan van de interpretatio latina ad verbum (letterlijke vertaling in het Latijn) die in alle grote Homerus-uitgaven
van de 16de en 17de eeuw steeds mede werd opgenomen. Daarmee deed hij
dus hetzelfde wat bijna honderd jaar tevoren Coornhert al had gedaan. Alleen
kon hij over betere uitgaven beschikken, met name over die welke teruggingen
op de editie van de beroemde Parijse Humanist en uitgever Henri II Estienne
in 1588: Homeri Ilias et Odyssea, alfa item Carmina ejusdem cum interpretatione latina repurgata. Al dan niet herzien of bewerkt, volgden de herdrukken
daarvan elkaar gedurende de gehele 17de eeuw op. Kort voordat Glazemaker
zich aan het vertalen van de Ilias zette, waren er in Amsterdam twee van deze
edities verschenen, één bij Hendrik Laurensz. in 1648, en één bij Johannes
van Ravesteyn in 1650.
Het is van de laatstgenoemde uitgave, dat Glazemaker in 1654 is uitgegaan. Het titelblad van zijn bron luidt:
14 C. L. Thijssen-Schoute, J. H. Glazemaker, blz. 234.
15 Ibidem, blz. 206.

585

Homeri // Opera omnia, // Cum interpret. lat. ad. // verbum, etc. //
ut latius in Epist. ad. // Lectorem: // Adjecti sunt // Homerici centones,
// Proverbial. versuum // Homeri libellus, // et breves notae marginales. //
Editio novissima. // Amstelaedami // Apud Joannem Ravesteinium //
MDCL.
Dat Glazemaker inderdaad naar deze „editio novissima" werkte, valt op te
maken uit zijn vertaling van de Argumenta (die in de verschillende edities
niet gelijkluidend zijn) en uit de nauwkeurige overeenkomst van zijn Nederlandse tekst met de corresponderende „interpretatio latina" (die in woordgebruik van editie tot editie tal van kleine varianten vertoont). In het algemeen
vertaalt hij voor een 17de-eeuwer opvallend getrouw, al veroorlooft ook hij
zich wel eens een interpretatie of een kleine toevoeging ter verduidelijking.
Zo b.v. bij de weergave van Il. XIII, 27-28. Er wordt daar verteld, hoe bij
Poseidon's tocht door de zee de zeemonsters uit hun schuilhoeken tevoorschijn
komen om hun meester te begroeten. Het Griekse woord voor deze dieren is
x4yrecC. In de door Glazemaker gebruikte Latijnse tekst correspondeerde
daarmee certè, wat geen enkele zin oplevert en kennelijk een drukfout is voor
cètè, een Latinisering van x-frtiil . Niet alleen doorziet Glazemaker de zetfout, maar bovendien interpreteert hij de zeemonsters als „walvisschen"
(blz. 5). Kon hij aan de hand van het Latijn toch wel iets van het Grieks begrijpen? Had hij vrienden die Homerus in het origineel konden lezen en bereid waren hem behulpzaam te zijn, als er zich puzzels voordeden? Of loste
hij deze zelfstandig op, door andere Homerus-edities na te slaan en door gebruik te maken van Franse Ilias-vertalingen die hem konden helpen „de zin
van de schrijver op het naauste te treffen"? Zoals wij hierboven hebben gezien,
mag dit laatste zeker niet uitgesloten worden geacht. De Homerus-editie uit
1650 was zijn voornaamste bron en zijn uitgangspunt, maar daarnaast kan hij
incidenteel ook wel eens uit andere bronnen hebben geput; daaraan zou hij
dan tevens het meervoud in zijn titel te danken kunnen hebben.
Men zou verwacht hebben, dat Glazemaker in 1658 voor zijn vertaling van
de eerste helft van de Ilias dezelfde Grieks-Latijnse editie van 1650 gebruikte.
Dat blijkt echter niet het geval. Al dadelijk bij de Inhout van Boek I constateren wij dat deze niet overeenstemt met het Argumentum in de uitgave van

Johannes van Ravesteyn. Bovendien heeft Glazemaker in zijn vertaling van
Il. I, 13 en 20 een vergissing begaan, die op grond van de Latijnse tekst uit
deze editie niet te verklaren valt. In de betrokken passage begeeft de Apollopriester Chryses zich naar de legerplaats van de Grieken vóór Troje, om zijn
naar het Latijn
gevangen genomen dochter vrij te kopen. Hij komt daar
van de editie-1650
met kostbare geschenken als losgeld, „ferensque praeclara munera", en smeekt de Grieken die als zodanig te aanvaarden: „atque dona
redemptionis accipite". Glazemaker spreekt echter noch van geschenken noch
van losgeld. Bij hem lezen wij dat Chryses „by de vloot der Grieken gekomen,
om zijn dochter te verlossen, stortte veel gebeden tot haar verlossing", en even
later smeekt hij : „Verhoort de gebeden, die tot haar verlossing strekken"
(blz. 3).
Op zoek naar een verklaring voor deze afwijkingen ontdekte ik, dat Glazemaker voor zijn completerende Eerste Deel overgeschakeld heeft op een andere bron. Na de verschijning van zijn Tweede Deel in 1654 was er weer
een nieuwe Homerus-editie in het licht gekomen, en het typeert hem dat hij
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daar onmiddellijk gebruik van ging maken; blijkbaar beschouwde hij het
nieuwste tevens als het beste. De bewuste editie, verzorgd door Cornelis
Schrevelius, rector van de Latijnse school te Leiden, verscheen in 1656 onder
de titel:
`O14Pou // Duk xoa 'OBuaaEtoc, // Ka ?,
L1ta6ti.ou. // Homeri // Ilias & Odyssea,

aviáS )(Pace,

ll

// Et in easdem Scholia, sive
interpretatio // Didymi. // Cum Latina versione accuratissima, // Indiceque Graeco locupletissimo // Rerum ac variantium lection. // Accurante
// Corn. Schrevelio. // Amstelodami, // Ex Officiná Elzevirianá, //
Anno M D C LVI.

Schrevelius geeft de Argumenta van de verschillende Boeken alleen in het
Grieks, maar toch blijken die van Glazemaker, zij het met enige vrijheid,
dáárnaar te zijn vertaald. Dat zou opnieuw een aanwijzing kunnen zijn, dat
de laatste hetzij over een ephemere kennis van het Grieks beschikte, hetzij
vrienden had die hem de behulpzame hand boden, wanneer dit nodig was.
Ook de fout, die Glazemaker maakte door de geschenken, waarmee Chryses
probeerde zijn dochter vrij te kopen, te vertalen als „gebeden tot haar verlossing", laat zich aan de hand van de Latijnse versie bij Schrevelius verklaren. Deze laat de priester namelijk bij de Grieken komen „ferens infinita precia liberationis", en hem smeken: „haec vero precia liberationis accipite". Dat
is een juiste vertaling; alleen heeft Schrevelius hier de minder gebruikelijke
schrijfwijze precia in plaats van pretia. Door deze schrijfwijze moet Glazemaker op verkeerd spoor zijn gekomen en gedacht hebben aan preces (smeekbeden). 16
Glazemaker als vertaler uit het Latijn

Jan Hendriksz. Glazemaker is niet reeds van jongs af, op de Latijnse school,
met het Latijn vertrouwd geraakt. Hij heeft zich de kennis daarvan eerst later
omstreeks 1645 verworven. 17 Toen hij zich tot de vertaling van de Ilias
zette, beheerste hij die taal heel behoorlijk, maar toch nog niet zo goed of de
mogelijkheid tot vergissingen bleef bestaan. Hierboven hebben wij hem reeds
precia en preces zien verwarren. Ter nadere illustratie laat ik hier ook de inzet
van Boek mu volgen, het Boek dus waarmee zijn eerst-verschenen Tweede
Deel begint. In Boek xi' hebben de Trojanen, onder aanvoering van Hektor, de
Grieken teruggedrongen en zelfs de wal veroverd die zij ter bescherming van
hun schepen hadden opgetrokken. De Grieken zijn naar de schepen-zelf gevlucht, waar zij wanhopig weerstand trachten te bieden. Op dit punt vangt
Boek xIu aan. Ik geef daarvan de negen beginregels, eerst in de Latijnse versie
van Glazemaker's bron, en vervolgens in zijn Nederlandse weergave daarvan.
Het Latijn volgt zoveel mogelijk regel voor regel de Griekse tekst en is dus
eveneens in negen regels ingedeeld.
Vreemd genoeg vertaalt hij drie regels verder precia ineens wèl goed. Daar wordt ver teld, hoe de Grieken (met uitzondering van Agamemnon) van mening waren dat men
Chryses ter wille behoorde te zijn „& splendida accipienda precia liberationis". Bij
Glazemaker: „en de heerlijke geschenken tot de verlossing ontfangen moest". Er is
bij hem kennelijk dus slechts sprake van een momentele onachtzaamheid, die voor
ons echter een wegwijzer blijkt naar zijn bron.
17 C. L. Thijssen-Schoute, J. H. Glazemaker, blz. 206 en 231.
16
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Iupiter autem postquam Trojanósque & Hectorem navibus admovit,
Hos quidem sinebat apud eas laboremque sustinere & aerumnam
Indesinenter: ipse autem retro vertit oculos splendidos
Seorsim ad equitum Thracum despiciens terram ( . )
Mysortimque cominus pugnantium, & illustrium Hippemolgorum,
Lacte vescentium, longaevorum, justissimorum hominum:
Ad Trojam non omnino amplius vertebat oculos splendidos:
Non enim ille immortalium quemquam putabat suo in animo
Venientem, vel Trojanis auxiliaturum, vel Danais.

Bij Glazemaker wordt dit:

Iupiter, de Trojanen en Hector aan de schepen gebracht hebbende, liet
hen daar by, en de Grieken zonder ophouden d'arbeit en kommer uitstaan. Maar hy keerde zijn flikkerende ogen, die hy op d'aarde vestte,
naar de Thraciaansche ruiters, naar de Mysiers, die hant aan hant strijden,
5 en naar de Hippemolgen, die melk nuttigen, en, d'oprechtste slach van
menschen zijnde, lang leven. Hy wendde zijn stralende ogen niet weêr
naar Trojen: want hy waande dat niemant der goden gedachten, van de
Trojanen of Grieken te helpen, zou krijgen.
(blz. 3-4)
In het algemeen is dit een heel aannemelijke vertaling. Kleine afwijkingen
b.v. de omissie van omnino (Lat. reg. 7; Gl. reg. 6), en de omzetting van „hij
geloofde niet dat iemand" (Lat. reg. 8) tot „hy waande dat niemant" (Gl. reg.
7) mogen wij beschouwen als exponenten van de vrijere vertaal-opvatting
der 17de eeuw. Datzelfde geldt voor de toelichtende inlassing van „de Grieken" in reg. 2. Maar reg. 4 van het Latijn is door Glazemaker blijkbaar niet
goed begrepen. Als hij spreekt van Jupiter's ogen „die hy op d'aarde vestte"
(reg. 3), dan heeft hij „despiciens terram" (op grond van de punt, die abusievelijk de regel afsluit?) ten onrechte losgemaakt van de genitiva in reg. 4-5
en als een zelfstandige appositie opgevat. In werkelijkheid staat er dat Jupiter
zijn stralende ogen, al neerziende, richtte op het land van de Thracische ruiters, de Mysiërs en de Hippemolgen. Ook het causale verband, dat Glazemaker in reg. 5-6 legt tussen de „oprechtheid" (rechtschapenheid) van de Hippemolgen en de hoge leeftijd die zij bereiken, is niet verantwoord; het Latijn
karakteriseert hen als melk-drinkers, lang-levenden en meest rechtschapenen
onder de mensen, zonder tussen het een en het ander enig verband aan te
geven.
Verder verdient nog opmerking, dat Glazemaker de Homerische epitheta
die in het Latijn door participia worden weergegeven bij voorkeur in de
vorm van bijzinnen vertaalt. Dat is een minder gelukkige manier van doen,
omdat de epitheta daardoor een te zware nadruk krijgen, die een vlotte lectuur
bemoeilijkt en bovendien soms de indruk wekt alsof de betrokken bijzin op
de momentele situatie slaat en niet alleen maar ornamenteel moet worden opgevat. In het geciteerde fragment doet dit bezwaar zich niet in zijn volle omvang gelden, maar iets daarvan is toch al terug te vinden in de wijze waarop
de bij de Mysiërs en Hippemolgen behorende epitheta zijn „verzwaard".
Neptunus gaat de Grieken bemoedigen

Zonder de vergelijking met het Latijn verder voort te zetten, laat ik hier
nog een fragment uit Glazemaker's vertaling volgen, met geen andere be588

doeling dan een indruk te geven van de leesbaarheid en de verstaanbaarheid
van de Nederlandse tekst. Ik koos daarvoor de passage, die onmiddellijk volgt
op de zo juist geciteerde beginregels van Boek xiii. Jupiter heeft zich, naar blijken zal, ernstig vergist: er is wel degelijk een van de goden die zich met de
strijd tussen Trojanen en Grieken gaat bemoeien, namelijk Neptunus. Het nu
volgende citaat correspondeert met Ilias XIII, 10-80.
Maar de Koning Neptunus hield niet vergeefs de wacht: want hy, op de
hoge top van Threicia 18 in 't boschachtig Samos zittende, aanschoude d'oorlog en strijt, en zag van daar de gehele berg Ida, Priamus
stat, en de schepen der Grieken. Hy, uit de zee getreden, had zich
5 daar neêr gezet, en erbarmde zich over de Grieken, die van de Trojanen overweldigt wierden, en wierd ten hoogsten op Jupiter vergramt.
Hy, met gezwinde voeten voortgaande, daalde af van de harde berg. De
hoge toppen der bergen, en de bosschen beefden onder d'onsterffelijke
voeten van Neptunus, terwijl hy voortging. Hy trad drie treden voort,
10 en quam met de vierde treê t'Eges, 19 zijn gestelde plaats. Hy had daar
een heerlijke woning in de diepte van de zee, die van gout en blinkende stenen, die nooit vergingen, gebout was. Hy, daar gekomen, spande zijn paerden, die kopere voeten hadden, gezwindelijk voortvlogen,
en met goude manen verciert waren, voor de wagen. Hy zelf, zich
15 met gout bekledende, nam een goude zweep, die konstelijk gemaakt was,
en klom op zijn wagen, die hy deur de golven dreef. De walvisschen,
van alle zijden uit hun schuilhoeken voor hem te voorschijn komende, betoonden grote blyschap, en erkenden hun koning. De zee, ten hoogsten
verblijd, scheidde zich van malkander. De paerden vlogen gezwindelijk
20 voort, ja zodanig, dat de kopere assen niet nat wierden, en brachten
met grote snelte hun Vorst by de schepen der Grieken. In d'afgront
van de diepe zee, tusschen Tenedus en het streng Imbrus 29 is een ruim
hol, daar Neptunus, die d'aarde doet schudden, zijn paerden bracht,
uit de wagen spande, en goddelijk voeder by hen zette, op dat zy eten
25 zouden. Hy deê goude boejen aan hun voeten, die niet gebroken, of
losgedaan konden worden, op dat zy daar zonder afwijken hun Koning in
zijn weêrkeering zouden verwachten; en hy ging daar na naar 't heir der
Grieken.
De Trojanen, gelijk een vlam of dwarrelwint aanvallende, volgden
30 Hector, Priamus zoon, en, grote blyschap betonende, riepen zo luide,
dat hun stem een weêrgalm gaf; want zy verhoopten dat zy de schepen
der Grieken zouden overweldigen, en alle de Grieken daar by doden.
Maar Neptunus, die d'aarde omringt, en dreunen doet, uit de diepe
zee te voorschijn komende, en de gedaante en stem van Calchas 21 aan18 Glazemaker heeft „super summum verticem Sami sylvosae Threiciae" (op de hoogste
top van het bosrijke Thracische Samos" [= Samothrake, een eiland in de Aegaeïsche
zee bij de kust van Thracië]) niet helemaal begrepen en Threicia als de naam van een
berg opgevat.
' 9 Eges: Aegae (Aigai), stadje aan de Golf van Corinthe, middelpunt van de Poseidoncultus, hier voorgesteld als woonplaats van de god.
2 ° Tenedus, Imbrus: twee eilanden bij de ingang van de Hellespont (Dardanellen).
21
Calchas: de hoofdpriester en ziener van de Grieken vóór Troje.
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Conclusie
In wezen doet J. H. Glazemaker ten aanzien van de Ilias precies hetzelfde
als wij in het vorige hoofdstuk J. J. Schipper ten aanzien van de Orlando
furioso en Joan Dullaart van de Gerusalemme liberata hebben zien doen: alle
drie geven zij naar hun beste kunnen, en in het algemeen zo letterlijk mogelijk,
de vertaling van een vertaling. Desondanks is er een belangrijk verschil tussen
zijn werk en dat van Schipper of Dullaart. De beide laatsten gingen uit van
een overzetting die tegelijkertijd een bewerking was, doordat de Franse vertalers in de eerste plaats streefden naar duidelijkheid en met het oog daarop
toelichtten, aanvulden en interpreteerden waar zij dit wenselijk vonden. Zodoende kwam hun weergave enerzijds vrij ver van de originele tekst af te
staan, terwijl anderzijds weinig of niets aan de eigen verbeeldingskracht van de
lezer werd overgelaten. De poëzie van Ariosto en Tasso werd onder de handen
van resp. Rosset en Baudoin tot gemakkelijke ontspanningslectuur in de trant
van de contemporaine avonturen- en liefdesromans, en dat karakter bleef in
de Nederlandse vertaling van hun bewerkingen volledig bewaard.
Glazemaker daarentegen ging bij de Ilias uit van een letterlijke vertaling in
het Latijn, die uitdrukkelijk bedoeld was om de lezer zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke Griekse tekst te brengen. Ook deze vertaling bevat wel eens
een interpretatie vertalen is nu eenmaal onmogelijk zonder interpreteren
maar hier is het zeer bepaald nièt de opzet elke zelfwerkzaamheid van de
lezer uit te schakelen. Integendeel, het Latijn is in de eerste plaats bedoeld om
diens gebrekkige kennis van het Grieks te compenseren, en slechts secundair
om die kennis overbodig te maken; vandaar het streven naar een interpretatio
ad verbum. In Hoofdstuk V hebben wij gezien, dat Coornhert dan ook geprobeerd heeft via het Latijn door te dringen tot de poëzie van het origineel om
die in zijn dichterlijke bewerking te doen herleven. Zover gaat Glazemaker
lang niet. Hij gaat uit van de secundaire bedoeling van de Latijnse vertaling
en transponneert die bedoeling uit het Latijn naar het Nederlands. Met andere
woorden: hij schrijft een interpretatio neerlandica ad verbum, om de Ilias
toegankelijk te maken voor belangstellenden die behalve de nodige kennis van
het Grieks 66k die van het Latijn missen. Hij doet dat misschien wat minder
ad verbum dan zijn voorbeelden, omdat hij er tevens op uit is een goed en zuiver Nederlands te schrijven. Maar het feit blijft, dat hij op zijn manier een
vertaling geleverd heeft waarin de tekst niet minder belangrijk is dan het verhaal. In zover kunnen wij zijn Iliaden vergelijken met de A eneis-in-proza van
Vondel, die eenzelfde doel beoogde. Alleen moest Vondel poëzie vertalen en
wilde hij behalve de betekenis-inhoud ook de dichterlijke qualiteiten „letterlijk"
overbrengen, terwijl Glazemaker uitging van een Latijns proza dat slechts
weergaf wat er bij Homerus stond en geen enkele aandacht besteedde aan de
vormgeving als zodanig.
Zo staat Glazemaker met zijn Iliaden dus tussen Coornhert en Vondel enerzijds, Schipper en Dullaart of als men wil: Rosset en Baudoin anderzijds in. Deze middenpositie bepaalt de waarde van zijn werk. In zijn soort
mag dit ongetwijfeld geslaagd worden genoemd. Maar het blijft het werk van
een vlotte vertaler zonder eigen creativiteit.
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§ 4.

BESLUIT

Met De dooling van Ulisses door G.V.S. en De Iliaden van Glazemaker
als enige vertalingen neemt Homerus in de 17de eeuw slechts een bescheiden
plaats in. Het interessante is echter, dat die beide vertalingen twee tegengestelde tendensen vertonen.
In De dooling van G.V.S. manifesteert zich de oude vertaal-traditie: die van
het vrijmachtig, na-vertellend bewerken, zonder rekening te houden met
de aard van het oorspronkelijke werk. Het gaat daarbij niet om de originele
tekst, maar om overdracht van het verhaal in een voor de tijdgenoten aantrekkelijke vorm. Voor G.V.S. betekent dit, dat hij bekort en verzakelijkt. Zijn
boekje geeft om zo te zeggen een van Homerus losgemaakte Odyssee. Het is
bedoeld als ontspanningslectuur en heeft geen andere pretentie dan een even
boeiend als beroemd verhaal te bevatten.
Daarentegen doet zich in De Iliaden van Glazemaker een traditie gelden,
die wij de Humanistisch-philologische zouden kunnen noemen. Zij is gericht op
bestudering van de oorspronkelijke tekst met al zijn details en kenmerkende
eigenaardigheden. Ten opzichte van Homerus leidde deze gerichtheid al aan
het einde van de 15de eeuw tot de eerste vertalingen in Latijns proza „om aan
de vele latinisten, die het Grieks niet lezen konden, Homerus te doen kennen".23 Anderhalve eeuw later zette de reeks van dergelijke letterlijke vertalingen zich nog altijd voort. Inmiddels was echter de Humanistische behoefte
aan letterlijke weergave van een in het origineel niet-toegankelijke tekst doorgedrongen tot een breder publiek. Joost Baeck drong er bij zijn zwager Hooft
op aan, het werk van Tacitus voor hem te vertalen „met beede van zoo luttel
van de woorden te wyken als redelyker wyze geschieden kon". 24 Vondel streefde in zijn proza-vertaling van Vergilius naar hetzelfde, al blijkt uit de later
volgende berijming dat hij de letterlijkheid van het proza vooral beschouwde
als noodzakelijke basis voor een transpositie in dichtvorm, die onvermijdelijk
weer van de oorspronkelijke tekst zou afwijken. Dat doet echter niet af aan
zijn aandacht voor de tekst van Vergilius; ook in de berijming moest die zoveel
mogelijk herkenbaar blijven.
Er valt niet met absolute zekerheid vast te stellen, of Glazemaker bewust
bij deze Humanistische letterlijkheids-traditie aansloot, toen hij de Ilias ging
vertalen naar de nieuwste interpretationes ad verbum in het Latijn. Het kan niet
helemaal uitgesloten worden geacht, dat hij de weg van de minste weerstand
volgde en ze als uitgangspunt koos, omdat hij ze nu eenmaal bij de hand
had of gemakkelijk in handen kon krijgen. Maar waarschijnlijk lijkt mij dit
niet. Waarom zou hij dan tussen 1654 en 1658 zijn oorspronkelijke bron verwisseld hebben voor de inmiddels verschenen editie van Schrevelius die zich
„cum Latina versione accuratissima" aandiende? Waarom zou hij dan trouwens voor zijn eerst-verschenen Tweede Deel niet uitgegaan zijn van een
Franse Ilias-vertaling, terwijl hij vóór 1654 het Latijn toch nog niet zo goed
beheerste als het Frans? Op grond van deze overwegingen acht ik het verantwoord, in Glazemaker een voorstander van de Humanistische vertaal-methode
te zien.
2 3 Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe van Ulysse, de eerste Nederlandsche Odyssee, diss.
Leiden (Groningen-Batavia 1934), blz. 1.
24 Zie boven, blz. 395.
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Daarmee vertegenwoordigt hij met De Iliaden onder de Nederlandse vertalers de nieuwe richting, zoals G.V.S. het de oude doet. Overigens mag men
daaruit niet afleiden, dat die nieuwe richting aan de winnende hand was en de
toekomst had. Eerder is het tegendeel het geval. Glazemaker kon de Humanistisch-philologische vertaal-trant volgen, omdat hij in proza vertaalde. Doordat
in 1660 de verschijning van Vondel's Aeneis -in-verzen de periode, waarin proza-vertalingen van poëzie in het algemeen en van episch werk in het bijzonder
aanvaardbaar werden geacht, praktisch weer afsloot, kreeg de juist op proza
gebaseerde tendens naar nauwe aansluiting bij de oorspronkelijke tekst voorlopig weinig kans zich verder te ontwikkelen.
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HOOFDSTUK XII

De „Aeneis"- vertalingen
naast die van Vondel

§ 1. HAUSSE IN VERGILIUS

Tussen 1650 en 1670 valt er een ongekende hausse in Vergilius-vertalingen
waar te nemen, die in de allereerste plaats de Aeneis betreft. De Bucolica
volgen met grote achterstand, en de Georgica ontbreken afgezien van
zelfs geheel.
Vondel's vers-vertaling van de volledige Vergilius uit 1660
Die hausse is des te opmerkelijker, omdat er in de eerste helft van de 17de
eeuw geen enkele Nederlandse vertaling van de Aeneis was verschenen, voordat Vondel in 1646 met zijn overzetting in proza die stilte doorbrak. Maar dan
keert opeens het getij. In de jaren '50 verschijnen er vijf vers-vertalingen van
afzonderlijke boeken. Aan het begin van het zesde decennium komen er niet
minder dan vier vollèdige A eneis-vertalingen van de pers, zij het dat één daarvan onvoltooid bleef, naar alle waarschijnlijkheid door het ontijdig overlijden
van de auteur. In de daarop volgende jaren worden er opnieuw een aantal afzonderlijke boeken in dichtvorm overgebracht. Maar dan blijkt in 1670 de
hausse even plotseling voorbij als zij was opgekomen. Eerst in 1747 wordt de
Aeneis opnieuw in het Nederlands vertaald: door de Antwerpenaar Franciscus
Cockelet, en in proza.
De reeks publicaties uit deze hausse-periode wordt ingezet door Matthijs
van de Merwede, Heer van Clootwijck, die in 1651 Het Vierde Boeck van
d'Eneis van Virgilius toevoegde aan de erotische verzen van zijn bundel
Uyt-heemsen Oorlog, ofte Roomse Min-triomfen.
Een jaar later volgt de
Antwerpenaar Gerard van Delft met zijn Oorsaeck, beghin en eynde van het
thien-jarigh belegh, ende destructie van Troyen,
naar het eerste en tweede
boek van de Aeneis. In 1655 geeft Vondel, onder de titel Ondergang van
Troje, „Vergilius tweede boeck van Eneas, in Nederduitsch gedicht" uit, en
doet Jacob Westerbaen hetzelfde met het vierde boek, dat hij De verliefde
Dido noemt. Een anoniem dichter sluit de vers-vertalingen van afzonderlijke
boeken uit de vijftiger jaren in 1656 af met Eneas Hellevaert, naar boek Vi.

Binnen vier jaar, van 1660 tot 1663, zien wij dan vier volledige vers-vertalingen van de Aeneis snel op elkaar volgen: in 1660 die van Vondel, in 1662
die van Jacob Westerbaen en de onvoltooide van de Zuid-Nederlander Roeland van Engelen, in 1663 die van Dirck Doncker. Daarna geeft Bernard
vanden Bergh omstreeks 1665 onder de titel Nederlaegh van Turnus nog een
vers-vertaling van boek xii in het licht, terwijl rondom 1669 Christoffel
Pierson het tweede en zesde boek in Nederlandse verzen overbrengt, gevolgd
door een tweede bundel met de boeken wil en xII. 1
Het zou niet juist zijn, de beschreven hausse uitsluitend te beschouwen als
opgeroepen door Vondel's A eneis-in-proza van 1646. Ongetwijfeld heeft deze
Zie voor deze gegevens : A. Geerebaert s.i., Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers

594

(Gent 1924), blz. 177 182.
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hij ervan neemt, een beetje trots zijn geweest op dit jeugdwerk, waarmee hij
iets tot stand had gebracht dat buiten hem blijkbaar niemand had aangedurfd.
Alleen zo valt te verklaren, dat hij meende het zijn lezers te kunnen aanbieden
als weerlegging van Vondel's betoog uit 1646 dat een proza-vertaling van Vergilius de voorkeur verdiende boven een bewerking in dichtvorm.
Want dáár komt het op neer in het „Aen den Leser", dat Van de Merwede
op blz. 199-200 van zijn bundel aan de vertaling van Aeneis iv doet voorafgaan. Zijn publikatie is bedoeld als protest tegen Vondel's opvatting en als
concreet bewijs van diens ongelijk. Dat maakt ze in de geschiedenis van het
Nederlandse epos uit de 17de eeuw tot een tè interessant verschijnsel om er
niet nader op in te gaan.
Het „Aen den Leser"
Van de Merwede valt met de deur in huis. Al in zijn eerste zin komt hij tot
de kwestie waar het om gaat, en constateert hij
dat'er Lieden zijn die ons geern souden willen wijs maken dat de Schriften
van Virgilius, soo van den val van Troyen, als sijn Herders Liedekens,
niet en konnen als in ongerijmde Tael verduytst werden.. .
Het is duidelijk, dat dit slaat op wat Vondel in de Opdracht van zijn Vergiliusin-proza aan Huygens had opgemerkt, 5 al geeft Van de Merwede de bedoeling
wat overtrokken en daardoor niet helemaal juist weer. Zelf is hij fel tegen vertaling van poëzie „in ongerijmde Tael" gekant. Tegenover de zo juist vermelde
opvatting stelt hij dan ook zijn overtuiging
dat d'Eneis van Virgilius, ende meer and're groote stukken Werks van
Poëten zijn gelijck sommige lufferkens, die de natuer niet en heeft begaeft, als met goed oordeel van haer wel op te toyen, die met het schoon
vermillioen van Spaenjen, loot-wit, eenige nae-geáepte Vliegskens 6 van
swert ermesy7, aerdig hulssel, geestige kleeding, ende een losse bevallikheyd, &c, haer dikmaels veel schoonder voor-doen als een pael van een
Juffer, die ses-mael moyer is als sy. Dat, 8 soo een verstandig Dier al haer
gieraet af te nemen, is eveneens als Virgilius t'ontrymen ofte t'ontverssen;
Maer beken, dattet seer dienstig kan zijn voor Latijnse School-meesters.
Ik behoef er nauwelijks op te wijzen, dat Van de Merwede hier langs Vondel
heenpraat. Deze had nooit beweerd dat het onmogelijk was Vergilius in verzen
te vertalen; hij had slechts betoogd dat het vrijwel uitgesloten was dit met de
gewenste tektsgetrouwheid te doen: „Het vertaelde te rijmen, zonder afdoen
of toedoen, is qualij ck mogelijck, ja onmogelij ck, en dwaelt meest al min of
meer af van het vertaelde". Dat is trouwens niet het enige zwakke punt in
Van de Merwede's redenering. Hoe men ook over de (wel opzettelijk gechargeerde) vergelijking van poëzie met mooi-opgemaakte lufferkens moge denken,
het is eenvoudig niet wáár dat „Vergilius t'ontrymen ofte t'ontverssen"
d.w.z. hem te vertalen zonder rijm of maat
zou neerkomen op „afnemen
5
6

8

Zie boven, blz. 399-400.
Vliegskens: mouches (schoonheidspleistertjes).
ermesy: armozijn (soort zijde).

Dat: hiermee wordt na de lange tussenzin het voegwoord dat aan het begin van het

citaat opnieuw opgevat en duidelijkheidshalve herhaald.
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knipoog, te kennen dat zijn lezers hem niet al te serieus moeten nemen. Wat
hij zegt, is op zichzelf wel waar, maar moet met een korreltje zout worden verstaan. Het is wáár, dat zijn vertaling „over ses jaren" zonder grote inspanning
„in een Maent of twee, met eenige losse vlagen" tot stand is gekomen en als
jeugdwerk moet worden beschouwd. Maar, zo suggereert de knipoog, is dat
eigenlijk geen compliment voor de schrijver die reeds zo jong zo goed Latijn
kende en zo gemakkelijk verzen schreef? Ondanks zijn tekortkomingen was
dit jeugdwerk toch maar een belangrijke primeur. In magnis voluisse sat est,
maar hier was het niet bij willen gebleven! „Vaert wel, ende siet hier na wat
ik seggen wil".
Dat laatste zinnetje heeft een dubbele bodem. Men kan het opvatten als
uitsluitend betrokken op wat Van de Merwede over zijn jeugdwerk heeft opgemerkt: „lees het maar, dan blijkt wel wat ik bedoel". Het is echter óók
mogelijk, dit zinnetje te lezen als samenvatting van alles wat eraan voorafgaat;
in dat geval staat er: „lees mijn vertaling maar, dan blijkt wel dat Vondel ongelijk heeft en ik hem terecht op de vingers tik". En dat laatste is, dunkt mij,
wat de auteur er in de eerste plaats mee heeft bedoeld.
Kenmerkend voor dit Aen den Leser is de badinerende toon, die er een
provocerend karakter aan verleent. Van de Merwede protesteert niet met argumenten, maar met een uitdagende verwijzing naar eigen werk; dat dit een
jeugdwerk is, accentueert de provocatie. Zo beschouwd, past zijn vertaling
van Aeneis iv
ook afgezien van de amoureuse inhoud goed in zijn Uytheemsen Oorlog, waarin hij met zijn erotische verzen nog veel uitdagender ingaat tegen de morele en sexuele conventies van zijn tijd waaraan hij zich niet
wenst te conformeren. En dat wenst hij óók niet te doen aan de nieuwe opvatting van vertalen, zoals die door Vondel naar voren was gebracht en waarbij
zoveel nadruk gelegd werd op tekstgetrouwheid. Daarvan uitgaande, acht ik
het allerminst uitgesloten, ja zelfs waarschijnlijk, dat Van de Merwede's protest bewust of onbewust eigenlijk meer gericht is tegen de gebondenheid aan de
oorspronkelijke tekst, die Vondel voorstond, dan tegen een proza-vertaling als
zodanig. Een man als hij, „die geen gebondenheid in (s)ijn sin magh setten",
laat zich nu eenmaal niet aan banden leggen, óók niet door de tekst die hij
vertaalt. Hij vindiceert het recht om die tekst over te brengen naar eigen smaak
en lust en luim, „met eenige losse vlagen", zonder zich door iemand te laten
voorschrijven hoe het moet. Bij de oude manier van vertalen was dit mogelijk
en daarom verdedigt hij die tegen de nieuwe, waardoor zijn vrijheid dreigde
te worden beknot.
Ik geloof, dat wij het inderdaad zo moeten zien. Met zijn protest tegen het
vertalen in proza verzet Van de Merwede zich feitelijk tegen het vertalen in
gebondenheid aan de oorspronkelijke tekst. Deze interpretatie vindt steun in
de vertaling, waarnaar hij zo nadrukkelijk verwijst om duidelijk te maken wat
hij precies bedoelt.
De vertaling

Het is zeker geen slecht werk, dat Van de Merwede met die vertaling geleverd heeft; voor een 18-jarige mag het zelfs opmerkelijk goed heten. De auteur
geeft blijk geen enkele moeite te hebben gehad met het verstaan van de Latijnse tekst. Ook de versificatie is voor hem kennelijk geen probleem geweest.
Zijn alexandrijnen lopen regelmatig en gemakkelijk, de rijmwoorden komen
vanzelf, de caesuur in de versregels laat niets te wensen over. Men kan er
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slechts één bezwaar tegen hebben: dat het allemaal tè moeiteloos gaat om op
de duur niet vlak en monotoon te worden.
Te Winkel heeft opgemerkt, dat Van de Merwede zijn Geestelyke Minnede bundel waarmee hij in 1653 boete deed voor de erotische
vlammen
„in Catsiaansche verzen" schreef. 11
excessen van Uyt-heemsen Oorlog
Maar de alexandrijnen uit zijn jeugd-vertaling zijn zeker niet minder Catsiaans.
Men vindt er dezelfde technische handvaardigheid, hetzelfde gebrek aan innerlijke spankracht en dezelfde „dreun" in als bij de dichter van Houwelijck
en Trou-ringh. Diens invloed doet zich trouwens ook in de stijl en de zinsbouw van Van de Merwede gelden. Men herkent bij hem de Catsiaanse voorliefde voor woordherhalingen, het gebruik van twee verschillende uitdrukkingen voor de formulering van één gedachte b.v. „De kans die is verkeert, de
bakens sijn verset"; „Sy geeft haer tot een roof, sy maekt haer tot een buyt" 12
de neiging tot wijdlopigheid in het algemeen. Er kan dan ook geen twijfel
aan bestaan, of Van de Merwede heeft ook vóór zijn vertrek naar Italië in de
ban van Cats verkeerd.
Dat heeft in belangrijke mate de manier bepaald, waarop hij het vierde
boek van de Aeneis vertaalde. Voor wat de gebeurtenissen en hun volgorde betreft, houdt hij zich aan de oorspronkelijke tekst. Vrijwel elke zin van Vergilius is bij hem terug te vinden, zij het meer ad sensum dan ad verbum. Al vallen er telkens wel kernwoorden uit het Latijn te herkennen, toch geeft hij in
hoofdzaak op eigen wijze weer wat er bij Vergilius staat. En daarbij transponeert hij dan de verhevenheid van diens epische stijl in de gelijkmatig-gemoedelijke toon van de verhalen uit de Trou-ringh. Om daarvan overtuigd te raken, behoeft men slechts de eerste twee regels van het Latijn te vergelijken
met zijn weergave daarvan. Vergilius formuleert beeldend en pregnant: „At
regina, gravi jamdudum saucia cura, // Vulnus alit venis et caeco carpitur
igni". 13 Van de Merwede werkt dit uit tot:
Daer is Me-vrouw gewond, daer voed sy in haer bloed
Een lang vergaderd vyer, een dert'len minne gloed,
Gestookt, en aen-gehitst door velerley gedachten,

Die op haer blinde ziel doen dusend stormen wachten, 14

5

Daer wentelt sig het breyn, verwerd en krachteloos,
In 't geen het sonder stuer voor 'talder-sekerst' koos.

(blz.201)

wat grover uitgedrukt
volledig in de eerste
twee regels. 15 Maar Van de Merwede voegt er nog vier aan toe, om de heftigheid van Dido's minnegloed te accentueren en daardoor de emotionaliteit van
zijn inzet te versterken. Naar duidelijkheid en samenhang moet men er niet te
Wat Vergilius zegt, staat

te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde', deel ni (Haarlem
1923), blz. 546.
12 Beide voorbeelden komen voor op de eerste bladzij van Van de Merwede's vertaling:
Uyt-heemsen Oorlog, blz. 201.
13 Vondel heeft dit in zijn proza-vertaling voortreffelijk weten over te brengen: „Maer de
Koningin nu al een poos zwaerlijck van minne gewont, voedde vast die wonde in haer
harte, en quijnde heimelijck aen een brandende minnekoorts" (WB VI, blz. 544,
reg. 29-31).
14 Die.... stormen wachten: die duizend stormen haar verblinde ziel doen belagen.
15 Men vindt er de kernwoorden van de Latijnse tekst alle in terug: gewond (saucia);
voed sy in haer bloed (alit venis); vyer (igni); minne gloed (cura).
11 J.
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veel in zoeken; die laten nogal wat te wensen over. Maar dat doet er voor de
auteur niet toe. Het gaat er slechts om, met klem van zware woorden de lezer
te doordringen van het zinneloze in Dido's hartstocht, zodat hij de onvermijdelijke catastophe voorvoelt en des te geboeider verder leest. Naar het voorbeeld
van Cats meent de auteur niet uitvoerig genoeg te kunnen zijn, als het een punt
betreft dat hij belangrijk acht.
Men lette ook op het gebruik van Me-vrouw, dat minder distantie schept
dan „Coningin" of „Princes" en als het ware het verhaal dichter bij de lezer
brengt. Hetzelfde geldt voor de aanduiding van Dido's zuster als Sus of Anne
Sus. In beide gevallen wordt dit tot het einde toe consequent volgehouden.
Niet overal gaat Van de Merwede zo uitbreidend te werk als in dit citaat.
Er zijn hele gedeelten, waarin hij zich beperkt tot na-vertellend weergeven
van wat er inderdaad bij Vergilius staat. Soms laat hij een naam of een klein
detail vervallen; soms ook simplificeert hij enigszins, b.v. bij de „bruiloft" van
Aeneas en Dido in de spelonk, en bij de wijding van de stervende Dido aan
Pluto door Iris. 16 Maar zodra er een emotioneel-dramatisch moment aan de
orde komt, laat hij zich daardoor meeslepen. Het meest sprekende voorbeeld
vindt men in de afscheids-scène van de beide gelieven. Aeneas heeft Dido meegedeeld, dat hij van Mercurius de opdracht gekregen heeft haar te verlaten om
in Italië zijn lotsbestemming te volgen. Zij reageert daarop met heftige verontwaardiging en bittere verwijten (Aen. IV, 362-367):
Talia dicentem jamdudum aversa tuetur,
Huc illuc volvens oculos, totumque pererrat
Luminibus tacitis et sic accensa profatur:
365 Nec tibi diva parens, generis nec Dardanus auctor,
Perfide, sed duris genuit te cautibus horrens
Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera tigres.i 7

Van de Merwede geeft de eerste drie regels vrij nauwkeurig weer; „door-loopt

sy al sijn le'en" mag zelfs een gelukkige vertaling heten van „totum pererrat".
Maar als Dido aan het woord komt, raakt hij op drift. Men oordele zelf:

5

Met een af-keerig oog begroet sy dese reden,
Die als een giftig mes haer wroegend hert door sneden,
Met stommelings gedutt 18 door-loopt sy al sijn le'en;
En geeft hem op het lest dees wangeschapen re'en
Uyt een onsteken sin: Verrader, Spook der Menschen,
Land-looper, Truggelaer, 19 kost ik u loon eens wenschen!

Merkwaardig genoeg stelt hij Iris voor als een mannelijke god : „Soo quam dan Iris,
met sijn waterige vlucht" (blz. 233). Er zal hier wel sprake zijn van een verschrijving;
de onjuistheid wordt echter niet hersteld in de Aen-wijsingen van de Misstellingen door
'tafwesen van den Autheur achter in het boek.
17 In de proza-vertaling van Vondel:
„Terwijl hy dit sprack, zaghze hem al een poos stilzwijgens overdwers aen, van het hooft tot de voeten toe; gelijck ofze hem door en
weer door wou zien, en borst van verbolgenheit aldus uit : o ghy trouwelooze, nochte
Godin Venus is uw moeder, nochte Dardaen uw vader [= stamvader], en oirsprongk
van uw geslacht; maer de gruwzame Kaukaes en zijn harde steenrotsen hebben u
gebaert; Hyrkanische tigers met hare spenen u gezooght" (WB VI, blz. 574, reg.
424-431).
18 Met stommelings gedutt:
in zwijgende razernij.
19 Truggelaer: bedelaar die met kwade praktijken aan de kost komt. — Hier valt de nadruk
wel op dit laatste, zodat men zou kunnen vertalen: kale bedrieger.
16
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Noyt wasser deftig huys, 'klaet staen der Goden stam,
Dat u vervalst gemoed onder sijn magen nam.
Neen, Echt-bespotter, neen. Dat hert, die moorder-lippen
Komen uyt 'tys-gebergt, uyt alder-hertste klippen,
Daer is dien fellen moedt, die wreede borst gebroed,
En van een Leeuw gesoogt, en Tijger op-gevoed.

(blz.216)

Het zijn passages als deze, die aan Van de Merwede's vertaling een toon verle-

nen die volstrekt incompatibel is met de sfeer van het epos. Het verhaal is naar
het uiterlijk hetzelfde gebleven, maar Vergilius is eruit verdwenen.

Conclusie
In zijn „Aen den Leser" wijst Van de Merwede de overzetting van Vergilius
in proza categorisch af. Als ik hem goed begrepen heb, doet hij dit vooral,
omdat hij een proza-vertaling beschouwt als symbool van de gebondenheid
aan de oorspronkelijke tekst die Vondel aan vertalers wil opleggen. Maar met
Het vierde Boeck van d'Eneis. waarmee hij bedoelde aan te tonen dat een
vrijere bewerking-in-verzen de voorkeur verdient, levert hij veeleer een nieuw
bewijs voor de juistheid van Vondel's opvatting. Met een kleine variant in de
persoonsvorm kan men een zinnetje uit diens Opdracht aan Huygens citeren
als beste typering van Van de Merwede's vertaling: „maer hoe veel meer
heeft'er de Mantuaen van zijn vederen moeten laten", 20
§ 3.

DE „AENEIS"-VERTALING VAN JACOB WESTERBAEN

Niet ten onrechte heeft men Jacob Westerbaen (1599-1670) getypeerd als
„een Zondagskind".21 Hij was de zoon van een Haagse lijndraaier en dus van
eenvoudige afkomst. Op grond van zijn goede aanleg werd hij in 1615 toegelaten als bursaal van het Staten-College te Leiden, waar onbemiddelde jongelieden van overheidswege werden opgeleid tot predikant. Bij de zuivering van dit
College na de veroordeling der Remonstranten door de Synode van Dordt
werd hij echter weggezonden, omdat hij behoorde tot degenen die weigerden
de Canons der Synode te ondertekenen. Hij ging toen medicijnen studeren,
eerst te Leiden en vervolgens te Caen in Frankrijk, waar hij de doctorsgraad
verwierf. Op 23-jarige leeftijd teruggekeerd in zijn geboortestad, wist hij zich
daar een goede praktijk als geneesheer op te bouwen. En dan volgt de „charmante geste der fortuin, die hem een huwelijk bezorgde met een der meest
vooraanstaande vrouwen in den lande". 22 Hij kwam namelijk in aanraking
met Anna Weytens, de weduwe van Oldenbarnevelt's oudste zoon Reinier, heer
van Groenevelt, die op 29 maart 1623 met zijn hoofd geboet had voor zijn aandeel in de samenzwering tegen het leven van Maurits, die bekend staat als
de aanslag van Jan Faassen. Tussen de schatrijke weduwe en de jonge dokter
ontstond een liefdes-idylle, die in augustus 1625 tot een huwelijk leidde. Ondanks het verschil in stand en leeftijd
Anna Weytens moet ongeveer tien
jaar ouder geweest zijn dan haar tweede echtgenoot
ontwikkelde dit zich
zeer gelukkig. Westerbaen werd er bovendien een vermogend man door, die
22 WB VI, blz. 43, reg. 42-43. — Bij Vondel staat niet „heeft' er", maar „had' er".
Z i Mej. S. F. Witstein, in : Jacob Westerbaen, Minneliederen, verzorging en inleiding
S. F. Witstein, Stichting De Beuk (Amsterdam 1956), blz. 5.
22
Mej. S. F. Witstein, ibidem.
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zich voortaan Heer van Brandwyck en Gybland mocht noemen, en de medische praktijk kon opgeven om zijn leven verder als landedelman te slijten.
Het pleit voor hem, dat hij zich niet alleen wist te handhaven in de hogere
kringen waartoe hij zo onverwacht was gaan behoren, maar dat hij al spoedig
ook op goede voet kwam te staan met de verwanten van zijn vrouw, die zich
heftig tegen het huwelijk hadden verzet. Na haar dood in 1648 begon hij met
de bouw en de aanleg van een nieuw buiten, westelijk van Loosduinen, dat hij
Ockenburgh noemde. In de zomer van 1652 betrok hij deze nieuwe woning,
waar hij op 31 maart 1670 overleed. 23
Reeds vóór zijn huwelijk beoefende Westerbaen in zijn vrije ogenblikken
de dichtkunst. Na het neerleggen van de medische praktijk had hij verwacht er
meer tijd voor te zullen vinden, maar dat viel aanvankelijk tegen. Het buitenleven nam hem zo in beslag met „planten, pooten, hovenieren, ryden, jaeghen,
visschen en vogel-vangen, ende diergelijcke land-genuchten", 24 dat hij nauwelijks toekwam aan meer geestelijke arbeid. Naarmate hij ouder werd, verschoof
echter zijn activiteit en ging beoefening van de poëzie een grotere plaats in
zijn leven innemen.
Een groot dichter is de Heer van Brandwyck nooit geweest, al heeft hij soms
een eigen toon. Hij stond sterk onder invloed van Huygens, met wie hij in
hechte vriendschap verbonden was en die hij meermalen heeft nagevolgd. De
meeste bekendheid verwierf hij zich met zijn Arctoa Tempe: Ockenburgh,
een beschrijving van zijn buiten en van zijn leven aldaar, geïnspireerd op
Huygens' Ho f wijck en verschenen in 1654. Daarnaast maakte hij naam door
zijn polemische verzen op theologisch gebied, niet in de laatste plaats gericht
tegen Vondel aan wie hij diens overgang naar het Rooms-Katholicisme niet
kon vergeven. In 1655 gaf hij verder een nieuwe Psalmberijming in het licht,
ter vervanging van die van Datheen, maar met even weinig succes als de velen
die dit sinds Marnix vóór hem hadden geprobeerd. Met tal van gelegenheidsgedichten begeleidde hij de belangrijke gebeurtenissen in binnen en buitenland.
En tenslotte zijn er de vele vertalingen uit het Latijn, die hij bij het klimmen
der jaren op Ockenburgh tot stand heeft gebracht. Daartoe behoort de Aeneisvertaling, waarom het ons in deze paragraaf te doen is.
-

Ontstaansgeschiedenis en uitgaven

Westerbaen is begonnen met de vertaling van het vierde boek. Geerebaert
vermeldt een afzonderlijke uitgave daarvan, die in 1655 bij A. en J. Tongerloo
te 's-Gravenhage verscheen onder de titel De verliefde Dido. Het vierde boeck
des Eneis. 25 Het is mij niet gelukt een exemplaar daarvan in handen te krijgen.
Wel kon ik de waarschijnlijk ongewijzigde herdruk raadplegen, die voorkomt in de Gedichten van Jacob Westerbaen van 1657, eveneens bij de gebroeders Tongerloo in Den Haag verschenen. Op blz. [323] treft men daar de
Franse titel aan: De 1/ verliefde // Dido. 1/ Het vierde Boeck des Eneis van 11
P. Virgilius Maro // In Nederduytsche rymen naegevolgt,
waarna van blz.
325-361 de tekst van de vertaling volgt. Als de oorspronkelijke druk een Op" Voor het leven van Westerbaen zie men : J. A. Worp, Jacob Westerbaen, in : Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde VI (1886), blz. 161-224, met uitvoerige bijlagen (blz. 225-280).
24 Aldus Westerbaen in de voorrede bij de uitgave van zijn Gedichten in 1657; geciteerd
door Worp, blz. 181.
25 A. Geerebaert, Lijst van gedrukte vertalingen, blz. 180, sub 13.I.
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dracht en/of een „Aen den Leser" heeft bevat, dan werden die in 1657 niet
overgenomen. Het is mogelijk, dat daarmee een mededeling van de dichter
omtrent de aanleiding, die hem tot het maken van zijn vertaling bracht, voor
ons verloren is gegaan.
Het werk aan De verliefde Dido moet Westerbaen zo goed bevallen zijn,
dat hij in de loop van de volgende jaren met het vertalen van de Aeneis voortging en tenslotte het gehele epos in Nederlandse verzen overbracht. Wij zien
bij hem dus hetzelfde gebeuren als bij Vondel, die eveneens in 1655 het
tweede boek van de Aeneis „in Nederduitsch gedicht" uitgaf als Ondergang
van Troje, en daarmee de aanloop nam naar zijn grote editie van de volledige
Vergilius-in-verzen die in 1660 het licht zag. 26 Alleen beperkte Westerbaen zich
tot de Aeneis en werkte hij minder snel; het duurde tot 1662 eer zijn vertaling
voltooid was.
De editie, die toen op de markt kwam, bestaat uit twee gedeelten die oorspronkelijk afzonderlijk waren verschenen, maar na voltooiing van de tweede
helft door de uitgever tot één geheel werden samengevoegd en voorzien van
een nieuw titelblad. Dat blijkt duidelijk uit één van de aldus ontstane exemplaren aanwezig op de U.B. te Amsterdam, signatuur 333 C 8 —, waarin het
titelblad en „Aen den Leeser", die bij de afzonderlijke uitgave van de tweede
helft behoorden, bij vergissing achter het voorwerk van het gecompleteerde
boek mede zijn bijgebonden. Het bewuste titelblad luidt:
De // Laetste ses Boecken. // van // P. Virgilius Maroos // Aeneis. //
In Nederduytsche rijmen gebraght // Door // Jacob Westerbaen, // Heer
van Brandwijck, &c. // vignet // In s'Graven-hage, //By Joannes Tongerloo, Boeck-verkooper, woonende // in de Hoogh-straet, Anno 1662.
Tegenover De Laetste ses Boecken moeten uiteraard De Eerste ses Boecken
hebben gestaan. Dat wordt trouwens expliciet bevestigd door het Aen den Leeser, waarin Westerbaen meedeelt:
Voor desen heb ick ul. door den druck mede gedeylt de eerste ses boecken
van P. Virgilius Maroos Aeneis so die by my in Nederduytsche rymen
gebraght waeren: tegenwoordigh geve ick u.l. de ses volgende, die doemaels noch inde pen waren ende sedert daer uyt geraekt zijn, dewijl my
leven ende gelegentheyd daer toe gegeven is, op welcke voorwaerde ick
u.l. de selve eenigsins had toegeseyt.
Een afzonderlijk exemplaar van het eerste deel is niet bewaard gebleven,
zodat wij het verschijningsjaar daarvan niet kennen. Op grond van een mededeling door een Duitse geleerde, die wellicht dat eerste deel in handen gehad
heeft, neemt Geerebaert aan dat het op 1661 gesteld zal moeten worden. Als
dit juist is, zullen wij wel aan het begin van dat jaar moeten denken. 27 Onder de
26 Zie boven, blz. 388.
27

De beide lofdichten van Huygens, „Renden Hr. van Brandwijck op de ses eerste boecken
van Virgilius by hem overgeset" en „Op het selve boeck", werden geschreven op 6 en
7 november 1660. Vgl. J. A. Worp, De gedichten van Constantijn Huygens, deel vI
(Groningen 1896), blz. 288. — Waarschijnlijk heeft Westerbaen alleen het tweede van
deze lofdichten opgenomen, omdat het eerste zozeer op zes boeken betrokken was
dat het onbruikbaar werd voor de complete vertaling, waarvan de drempeldichten bij
samenvoeging van de Eerste en de Laetste ses Boecken deel zouden gaan uitmaken.
Als dit juist is, dan heeft hij dat tegenover Huygens goed willen maken door het inlassen van een speels antwoord op diens w61-opgenomen lofdicht.
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drempeldichten van de volledige uitgave

die kennelijk ook reeds in die van

De Eerste ses Boecken hadden gestaan zijn er name lijk twee die erop wijzen
dat de auteurs Westerbaen's werk als de éérste A eneis-vertaling-in-verzen be-

schouwden en dus Vondel's volledige Vergilius „in Nederduitsch dicht"
die
tegen het einde van 1660 verscheen
nog niet kenden, toen zij ze schreven.
Jeremias de Decker vermeldt in zijn sonnet, dat vóór Westerbaen reeds
velen Vergilius „in Duytsch, in Fransch, in Spaensch gewaed gesteken" hebben.
Maar, zo houdt hij de lezer voor:
Ghy sult ('k en twijfel niet) rond uyt met my bekennen,
Dat Maro nergens bet nae Maro sweemt als hier.
Als De Decker over vertalingen „in Duytsch gewaed" spreekt, kan hij alleen
maar aan die van Vondel denken, want andere volledige overzettingen van de
Aeneis bestonden er niet. 28 De vraag is echter, of hij enkel doelt op diens

proza-vertaling van 1646 dan wel óók de dichterlijke bewerking daarvan uit
1660 op het oog heeft. Als dit laatste het geval zou zijn, moet men in de tweede
regel van het citaat bet interpreteren als juister, met minder fouten en onnauwkeurigheden. Veel waarschijnlijker acht ik het echter, dat De Decker met
bet nae Maro sweemt bedoelt: „dichter bij de originele tekst staat, doordat de
versvorm behouden bleef". In dat geval komt het erop neer, dat de versvertaling van Westerbaen boven de proza-overzetting van Vondel wordt
gesteld.
Valt er hier nog aan de bedoeling van het drempeldicht te twijfelen, bij dat
van Joan Blasius kan van twijfel geen sprake meer zijn. Waar, zo roept deze
uit, kan men een evenbeeld van Virgilius vinden, Of ymand slechts die Hem
op duytsche voeten stelde? Het mag, dunkt mij, uitgesloten worden geacht

dat Blasius deze woorden gebruikt zou hebben, als hij Vondel's Vergilius-inverzen gekend had. Voor hem was het Westerbaen's grote verdienste, dat deze
deed wat Vondel nièt gedaan had: de Aeneis „op duytsche voeten stellen".
Blasius' onbekendheid met Vondel's Vergilius-editie van 1660 versterkt de
waarschijnlijkheid van mijn suppositie dat ook Jeremias de Decker er bij het
schrijven van zijn sonnet nog niet van wist.
Zo vreemd als dit op het eerste gezicht misschien lijkt, is het bij nader inzien toch niet. Het was gebruikelijk dat een auteur zijn vrienden en kennissen
geruime tijd vóór de verschijning van zijn werk verzocht om de toezending
van drempeldichten die daarin konden worden opgenomen. Als wij ervan uitgaan dat Westerbaen gerekend had op het uitkomen van zijn Eerste ses Boecken tegen het einde van 1660, dan is het heel aannemelijk dat De Decker en
Blasius hun lofdichten daarvoor zo geformuleerd dat zij ook zouden kunnen
dienen voor de volledige vertaling die uiteindelijk beoogd werd in de zomer
van dat jaar hebben geschreven. Toen was Vondel's Vergilius-in-verzen inderdaad nog niet verschenen: het Privilegie berust op een octrooi van de StatenGeneraal d.d. 15 juli.
Het lijkt mij zeer waarschijnlijk, dat ook Westerbaen zelf gemeend heeft de
eerste te zullen zijn die de Aeneis „op duytsche voeten stelde". Als dit inderdaad zo is geweest, moet de verschijning van Vondel's vers-vertaling nog vóórdat de eerste helft van zijn eigen Aeneis het licht had gezien, hem onaange28 De vrije bewerking van Cornelis van Ghistele uit 1556 mogen wij in dit verband buiten
beschouwing laten.
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naam hebben verrast en een ernstige teleurstelling voor hem hebben betekend.
Hij liet zich daardoor echter niet weerhouden van stug voortwerken aan de
taak die hij zichzelf had opgelegd, totdat deze voltooid was.
Zo konden dan in de herfst van 1662 het Aen den Leser van de volledige
uitgave is gedateerd op 1 september de beide helften van Westerbaen's
vertaling worden samengevoegd tot één geheel, met het volgende titelblad:
De // Aeneis // van // P. Virgilius Maro, // bestaende in xii. Boecken, //
uyt het Latijn in Nederduytsche rymen gebracht // Door // Jacob Westerbaen, // Ridder, Heere van Brandwyck // en Gybland. // vignet II In
s'Graven-hage, by Johannes Tongerloo, // Boeck-verkooper, woonende in
de Hoogh-straet, 1662.
Wij vinden daarin De verliefde Dido vrijwel onveranderd terug als „Het vierde Boeck". De aangebrachte wijzigingen zijn
afgezien van spelling en interpunctie
miniem en blijven beperkt tot vervanging van een enkel woord of
versoepeling van een enkele zinsconstructie. 29
Verder valt het op, dat
Westerbaen verklarende noten heeft toegevoegd waar hij die voor een goed
begrip van de tekst wenselijk achtte; in het algemeen bevatten zij bijzonderheden omtrent personen en plaatsen, waarvan hij blijkbaar verwachtte dat
zij voor minder ontwikkelde lezers niet genoeg achtergrond zouden hebben om
voor zichzelf te spreken.
Tien jaar later werd de A eneis-vertaling opgenomen in Het derde deel der
Gedichten van Jacob Westerbaen, dat in 1672
opnieuw bij Johannes Tongerloo in Den Haag
als laatste deel van diens verzameld dichtwerk verscheen. Westerbaen had deze uitgave nog zelf voorbereid „en in Maart 1670
alles aan zijn uitgever ter hand gesteld. Maar hij heeft deze uitgave niet zelf
kunnen bezorgen, want hij overleed den 3lsten Maart op Ockenburgh". 30 Overigens gaat het hier maar ten dele om een herdruk. Zoals Geerebaert heeft
vastgesteld, liet Tongerloo weliswaar een aantal nieuwe exemplaren drukken,
maar „benuttigde (hij) ook de nog overblijvende exemplaren van Aeneis 1662
tot een vermeerderde titeluitgaaf. Verder bleven hem nog enkele exemplaren
van De Laetste ses Boecken 1662 en van katern 15 over, welke hij evenmin
ongebruikt liet" . 31

De vertaling
Westerbaen beheerste het Latijn volkomen. Fouten en onnauwkeurigheden,
zoals Verdenius die in de vertaling van Vondel aantoonde, komen bij hem dan
ook niet of nauwelijks voor. Als in een enkel geval iets ons wat vreemd aandoet, dienen wij rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat de verklaring daarvoor gezocht moet worden in de tekst-uitgave(n) of de commentaren,
waarvan de dichter gebruik maakte al mag een ogenblik van onachtzaamheid natuurlijk nooit helemaal uitgesloten worden geacht. Op deze aspecten
van de vertaling ga ik echter niet in. Zij vallen buiten mijn competentie en
28 De meest ingrijpende wijziging is het weglaten van de vier inleidende regels, die Westerbaen in De verliefde Dido aan de eigenlijke vertaling vooraf had doen gaan, om bij zijn
lezers niet al te zeer met de deur in huis te vallen. Ook de „Inhoud" bij het vierde boek
werd nu van zijn inleidende en toelichtende elementen ontdaan.
3 o J. A. Worp, Jacob Westerbaen, blz. 223.
31 A. Geerebaert, List van gedrukte vertalingen, blz. 180-181, sub 13. II. B.b. ; het citaat
op blz. 181.
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kunnen slechts op bevredigende wijze worden onderzocht door deskundige
kenners van het Latinisme uit de 16de en 17de eeuw, zoals A. M. F. B. Geerts
dat helaas alleen in zijn proefschrift en nog veel te globaal gedaan heeft
ten aanzien van Vondel's vertalingen uit het Latijn en het Grieks. 32
Behalve het Latijn beheerste Westerbaen ook de techniek van het Nederlandse vers. Zijn alexandrijnen laten zich vlot lezen; doordat de caesuur nogal
eens verspringt en er vrij wat enjambementen zijn, ontkomen zij aan het gevaar van te grote monotonie. De dichter houdt zich nauwkeurig aan de feiten
uit de oorspronkelijke tekst, maar doet anders dan Vondel geen poging
om die zo letterlijk mogelijk weer te geven. Hij kiest zijn eigen woorden en
uitdrukkingen, waarbij hij zich kennelijk ten doel stelt zo dicht mogelijk bij
het gewone taalgebruik aan te sluiten, om ook voor minder ontwikkelde lezers gemakkelijk begrijpbaar te zijn. Bij vergelijking van zijn vertaling met
de A eneis-in-verzen van Vondel doet de zijne dan ook veel „gewoner" en gemoedelijker aan, wat nog onderstreept wordt door een neiging tot weinig-zeggende toevoegingen of herhalingen, meestal rimae causa. Verder ontbreekt bij
hem wat bij Vondel telkens weer treft en boeit: het op flitsen van een gelukkig
gevonden woord, de spanning van de conciese zins-structuur, de verhevenheid
van toon en stijl. Tegenover Geerts' kenschets van Vondel's vertaling als „een
middelmatige overzetting van een groot taalkunstenaar" 33 kunnen wij de Aeneis
van Westerbaen niet beter karakteriseren dan als „de goede vertaling van een
middelmatig dichter".
Ter illustratie van Westerbaen's werktrant laat ik in zijn vertaling de episode
van Turnus' dood volgen, die het slot van de Aeneis vormt (Aen. XII, 962b952).
De dood van Turnus
Aan het begin van het fragment is de situatie als volgt. De beide aanvoerders
Aeneas voor de Trojanen en Turnus voor de Latijnen zijn overeengekomen dat aan de oorlog een einde zal worden gemaakt door een beslissende tweekamp tussen hen beiden. De strijd verloopt ten gunste van Aeneas, die
tenslotte met een wel-gerichte werpspies zijn vijand in de dij treft en doet neervallen. Op dit punt begint mijn citaat.
Voor een goed begrip daarvan dient men nog te weten, dat Turnus indertijd Aeneas' jeugdige vriend Pallas, de zoon van koning Evander, in de strijd
gedood en van zijn wapenrusting beroofd had; hij draagt nu diens met gouden
knoppen versierde „draegh-band" (wapengordel). Als Aeneas op het punt
staat zijn verslagen vijand het leven te schenken, ziet en herkent hij plotseling
de wapengordel van zijn vriend. Dat doet bij hem elk spoor van mededogen
verdwijnen. Hij herinnert zich de verplichting, hem door Evander opgelegd, de
in nieuw opwellende
dood van Pallas aan Turnus te wreken, en kwijt zich
smart om zijn vriend en haat tegen diens „moordenaar"
van deze taak.
Westerbaen geeft dit met de volgende verzen weer:
32 A. M. F. B. Geerts, Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer, diss. Utrecht
(Tongerloo 1932). Vgl. hierboven, blz. 391-393.
33
Zie boven, blz. 393. Weliswaar doelt Geerts op de proza-vertaling van Vondel en niet
op de bewerking daarvan in dichtvorm, maar deze laatste sluit zo nauw bij de eerste
aan dat de karakteristiek er zonder bezwaar op kan worden overgedragen.
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De groote Turnus valt gequetst ter aerd' en voude
Sijn eene knie: een luy[d] gekerm ryst in de lucht
Van sijne Rutulers, dat van het naar gezucht
De bergen loeyen en de bosschee antwoord geven,
5 Als hy ootmoedigh en nu in gevaer van 't leven
Sijn hand uyt stack en zey al biddend', ick beken
Dat ick het heb verdient en u dit schuldigh ben:
Ick bid de dood niet af: de kans, op my gekregen,
Gebruyckt die vryelijck, ick heb'er niet veel tegen:
Maer so de liefde van mijn vader Daunus wat
10
Op u vermagh (ghy hebt oock sulcken een gehad)
So bid ick u dat ghy hebt deernis met den armen
Stock-ouden man en wilt u over hem ontfarmen
En geeft my levendigh den mynen weer, of doodt
15
So ghy my liever eerst van 't leven siet ontbloot.
Ick ben verwonnen en d'Italiaenen zaghen
My om genae met uyt-gestreckte handen vraegen,
De Bruyd34 is u: laet doch den haet niet verder gaen.
Eneas siende zijn verwonnen vyand aen
20
Stond moedigh in 't geweer, als die het had gewonnen,
En hiel zijn rechterhand noch op. En nu begonnen
Hem dese woorden te vermurwen meer en meer
En setters hem, terwijl hy toefde, wat ter neer,
Als Pallas draegh-band in sijn oogera is gekoomen
25
En hy 't bekent beslagh en doppen heeft vernoomen,
Die Turnus van hem nam wanneer hy hem versloegh,
En sedert als een buyt van zijnen vyand droegh.
Dit braght hem in de zin de smert, die hy te vooren
Daeron geleden had, en raesende van tooren
30
Meynt ghy my, sey hy, met een praetje so t'ontgaen
Die met de plunderingh der myne zijt gelaen?
't Is Pallas, Pallas is 't, die u met dese wonde
Opoffert; Pallas, dien ghy 't leven niet en gonde.
En die door dese hand in uw misdaedigh bloed
35
Nu wraeck komt neemen en u 't zijn betaelen doet.
Zo sprack hy, en met een heeft hy hem onder 't spreken
Het lemmer in de borst van gramschap ingesteken.
Het lijf werd koudt, de geest niet al te wel te vreen
En diep versuchtende vlucht nae de schimmen heen.

(blz.482-483)

Het kenmerkende van deze vertaling is dat er verder eigenlijk niets over op te
merken valt, niet in ongunstige maar evenmin in prijzende zin.
Invloed van Vondel's vertaling
Toch schuilt er in de Aeneis van Westerbaen een onverwachte verrassing.

Wanneer men zijn vertaling nauwkeurig leest, blijkt dat hij
ondanks alle
zelfstandigheid waarmee hij de Latijnse tekst weergeeft
toch ook een en
ander (zelfs vrij wat) te danken heeft aan Vondel's A eneis-in-proza van 1646.
Er is geen sprake van, dat deze zijn eigenlijke uitgangspunt zou zijn geweest.
Maar onder het werken moet hij ze toch wel voortdurend geopend naast zich
hebben gehad, om zijn voordeel te kunnen doen met gelukkige vondsten en
34

De Bruyd: Lavinia, dochter van koning Latinus van Laurentum, die door haar vader
eerst aan Turnus en later aan Aeneas ten huwelijk was beloofd, waardoor zij mede
inzet werd bij de strijd tussen Trojanen en Latijnen.
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werd door de mate van zijn waardering? Het zijn vragen, die ik in het kader
van deze studie onbeantwoord moet laten; het zou mij te ver van mijn verkennende opzet afvoeren er de aandacht aan te besteden, die zij op zichzelf ongetwijfeld verdienen.
Ik volsta dus met het signaleren van Vondel's invloed op de A eneis- vertaling
van Westerbaen. Daarbij mag men evenwel vooral niet denken aan iets wat zou
zwemen naar plagiaat. Westerbaen's frequente, maar altijd incidentele ontleningen zijn voor de 17de eeuw volkomen legitiem. Hij deed ten opzichte
van Vondel's Aeneis- vertaling slechts wat alle Humanistische auteurs deden
met het werk van hun voorgangers, in het bijzonder die uit de Oudheid: blijk
geven van hun bewondering door ontleningen en rapprochementen, die bedoeld waren om door de ingewijden als zodanig te worden herkend en geonopwaardeerd, maar die aan het grote publiek het profanum vulgus
gemerkt voorbijgingen.
Nog enkele voorbeelden van aansluiting bij Vondel

Tot dusver heb ik slechts aan een drietal plaatsen uit De verliefde Dido
het bestaan van samenhang tussen de A eneis- vertalingen van Vondel en Westerbaen gedemonstreerd. Die samenhang is echter merkwaardig en belangrijk
genoeg om ook in deze voorlopige studie wat steviger te worden gefundeerd.
Ik laat dus nog enkele voorbeelden van ontleningen door Westerbaen volgen,
die voorkomen in andere boeken dan het vierde.
1. In Aen. II, 63-64, vertelt Aeneas aan de maaltijd bij Dido, hoe na de
schijnbare aftocht van de Grieken de gevangen genomen Sinon naar Troje
wordt gebracht: „Undique visendi studio Trojana juventus // Circumfusa ruit,
certantque illudere capto". In zijn berijming van 1655
de Ondergang van
had Vondel dit als
Troje, die Westerbaen dus al vóór 1660 kon kennen!
volgt weergegeven (WB VI, blz. 421, reg. 90-92a) :
De jeught van Troje schiet hier toe, van alle zijden,
Nieusgierigh hem te zien, te hoonen met veel schimp

Dien opgevangen gast.
Vrijwel dezelfde woorden en dezelfde zinsbouw vinden wij bij Westerbaen

(blz. 42-43):
De jeughd van Troje komt gestort uyt alle gaeten
Nieusgierigh om te sien, en 't krielt'er op de straeten.

Elck schimpt en spot om strijd met den gevangen man.

2. In datzelfde boek komt het leugenverhaal van Sinon voor, waarin deze
hinc
zich voordoet als slachtoffer van de Grieken en vooral van Ulysses:
semper Ulixes // Criminibus terrere novis, hinc spargere voces // In vulgum
ambiguas et quaerere conscius arma" (Aen. II, 97b-99). In Vondel's prozavertaling (waaraan Westerbaen hier de voorkeur gegeven heeft boven de berijming) wordt dit kernachtig en kleurig weergegeven (WB VI, 422, reg. 132135):
. . . hierom zocht Ulysses gedurigh my eenen nieuwen lack 35 op den hals
te worpen, en angst aen te jagen: hierom stroide hy dubbelzinnige geruchten onder het volck, en in zijn hart overtuight, wapende zich met
treken
,,...

... 36

35

lack: smet, lasterlijke beschuldiging.

36 treken: listigheden.
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Westerbaen vond het wenselijk wat explicieter te zijn, maar gaat toch duidelijk
van Vondel's vertaling uit (blz. 44) :

5

Hier quam het my van daen dat staegh Ulysses socht
Te vinden yets op my, dat my in lyden brocht,
En door een nieuwe lack my schrick op 't lyf te jaeghen.
Hierom so stroyd'hy uyt, nae syn gewoone3? laeghen
Geruchten onder 't volck vol twyfelsinnigheyd,
En heeft, waer dat hy kost, syn list te werck geleyt,
En overtuyght in't hert van 't scheimstuk, dat hy broude,

Socht al syn waepens op waer op hy sich vertroude.
Deze passage biedt tevens een goed voorbeeld van Westerbaen's neiging tot
wijdlopigheid.
3. In Aen. v worden de Trojanen direct na hun vertrek uit Carthago door
een storm overvallen, en: „Ipse gubernator puppi Palinurus ab alta: // Heu!
quianam tanti cinxerunt aethera nimbi? // Quidve, pater Neptune, paras?"
(vs.12-14a). Vondel vertaalt (WB VI, 606, reg. 45-48):
... waerom Palinuur, de stuurman, zelf van de stuurplecht zijn volck toeriep: och, hoe hangt de lucht zoo vol buien? Vader Neptuin, wat hebt
ghy voor?
Bij Westerbaen horen wij daarvan een duidelijke echo (blz. 151):
de stuyrman Palinuur38
Riep selver tot het volck van achtren aen het stuur,
Wat onweer dreyght ons hier? hoe hangkt de lucht vol buyen?
Neptuyn, wat hebt ghy voor, of wat wil dit beduyen?

4. In Aen. XII, 56-60, smeekt koningin Amata, moeder van Lavinia, de
door haar gewenste schoonzoon Turnus af te zien van zijn plan een beslissend
tweegevecht aan te gaan met Aeneas: „Turne, per has ego te lacrimas, per si
quis Amatae // Tangit honos animum (spes tu nunc una, senectae 1/ Tu requies miserae; decus imperiumque Latini // Te penes; in te omnis domus inclinata recumbit), // Unum oro: desiste manum committere Teucris". In
Vondel's vertaling wordt dit (WB VII, 182, reg. 97-103):
o Turnus, ick bidde u, om deze tranen, om d'eere van Amate, zoo u die
noch eenighzins ter harte ga (ghy zijt nu d'eenige hoop en troost van
mijnen bedroefden ouderdom; aen u hangt de roem en het Rijck van Latinus; al het huis leunt en steunt op u) ick bidde u slechts om eene zaeck:
staeck uw opzet, wort niet hantgemeen met den Trojaen.
Westerbaen volgt Vondel in diens knappe weergave van het begin
„per si
quis Amatae tangit honos animum" laat zich niet zo gemakkelijk in goed
Nederlands overbrengen! —, maar keert daarna terug tot zijn gemoedelijker
eigen manier van vertalen (blz. 442-443) :
Om dese traenen, om de eere van Amaet
Indien die eenighsins u noch ter herten gaet
(Ghy zijt doch al mijn hoop in dese hooge jaren,
3' Er staat gewonne, wat echter in de lijst der Druck-fauten verbeterd wordt tot gewoone.
Er staat Palimuur (niet verbeterd onder de Druck-fauten).

38

610

Mijn troost alleen in al wat my magh wedervaeren,
5 In u bestaet den roem van het Latynsch gebied,
Op u steunt al ons huys) so bid ick anders niet
O Turnus, als dat ghy u niet en wilt begeven
Met den Trojaenschen Vorst te kampen om het leven.
Conclusie
De Aeneis van Westerbaen is een degelijk stuk werk. Als vertaling is zij

betrouwbaarder dan die van Vondel en vaak ook duidelijker, al wordt de
meerdere duidelijkheid verkregen door een wat al te gemoedelijk taalgebruik
en gaat zij meermalen gepaard met wijdlopigheid. Als poëzie staat zij echter
ver bij de weergave van Vondel achter, óók bij diens vertaling-in-proza. Westerbaen is er niet in geslaagd uit te komen boven een vlakke gelijkmatigheid,
die dichterlijke verrassingen uitsluit en onvermijdelijk leidt tot monotonie.
De „gewoonheid" van zijn woordgebruik doet bovendien tekort aan de stijl
en de toon van het oorspronkelijke epos.
Het pleit voor de dichter, dat hij heeft begrepen herhaaldelijk zijn voordeel
te kunnen doen met gelukkige woordvondsten en wendingen uit de vertaling
van Vondel; zijn werk heeft er ongetwijfeld aan overtuigingskracht door gewonnen. Nog meer pleit het echter voor hem, dat hij daarbij zijn eigen beperkte talent geen geweld heeft aangedaan en in zijn ontleningen niet verder ging
dan naar de opvattingen van zijn tijd als hulde-betoon aan een voorganger toelaatbaar en gebruikelijk was. Westerbaen's dichterlijke integriteit maakt zijn
werk sympathiek.
§ 4.

DE „AENEIS"-VERTALING VAN ROELAND VAN ENGELEN

In hetzelfde jaar 1662, waarin Jacob Westerbaen met De Laetste ses Boecken
zijn vertaling van de Aeneis voltooide, verscheen er ook in Antwerpen een
Nederlandse uitgave van Vergilius' epos. Een eigenlijk titelblad ontbreekt,
maar er is een fraai frontispice met de volgende tekst:

P. // Virgilius // Maro. // Verduijtst // R.V.E. // A. Diepenbeeck inu:
C. Caukercken fec: // Gedruckt tot Antwerpen, by Marcelis Parijs, inde
Cammerstraet inden swerten Hondt. 1662.
Het betreft hier een rijk uitgegeven boekwerk in quarto-formaat, met de
Latijnse tekst van de Aeneis (in cursief) op de even en de Nederlandse vertaling op de oneven bladzijden. Die laatste tellen steeds 32 versregels; het aantal
regels van het daarmee corresponderende Latijn varieert van ongeveer 20 tot
30, al naar de vertaling in omvang is uitgedijd. Voor elk van de twaalf boeken
is een plaat voorzien die met blanco verso-zijde tussen de eerste Latijnse
en de eerste Nederlandse bladzijde van het betrokken boek werd ingevoegd,
zonder te worden mee-gepagineerd. 39 Op één na zijn al deze platen ontworpen
door Abraham van Diepenbeek, die ook het frontispice ontwierp; de ene uitzondering betreft de plaat bij boek xi, die op naam staat van Erasmus Quellinus. Van Caukercken, die op het frontispice als graveur daarvan vermeld
staat, sneed van de platen alleen die voor het tweede boek; de andere zijn van
drie verschillende plaatsnijders, onder wie Petrus de Jode met zeven werkstukken verreweg de belangrijkste plaats inneemt.
39

Bij het eerste boek is de plaat vervangen door de kop van Vergilius naar een oud
medaillon.
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Ondanks al deze zorg voor de uitvoering werd de beoogde opzet niet bereikt; het boek kwam maar voor de helft klaar. Tegenover de Latijnse tekst
van Aen. VII, 24-46, vinden wij op blz. 391 nog de daarmee corresponderende
vertaling. Maar het Latijn van Aen. VII, 47-67, dat op blz. 392 staat afgedrukt,
krijgt geen Nederlandse tegenhanger meer op blz. 393. In plaats daarvan zijn
achter elkaar de vijf platen opgenomen, die voor de boeken viii tot xi' bestemd
waren, telkens met blanco verso-zijde en zonder paginering. Een toelichting
wordt er niet bij gegeven.
De situatie spreekt trouwens voldoende voor zichzelf om een verklaring
overbodig te maken. Het is duidelijk, dat het boek gereed gemaakt werd naar
gelang de kopy binnenkwam. Telkens als de vertaler een gedeelte van de
Nederlandse tekst had afgeleverd, werd dit meteen gezet, onder bijvoeging
van het corresponderende Latijn op de even bladzijden. Toen men echter
tot het begin van Boek vu gevorderd was, kwam er plotseling stagnatie. De
meest voor de hand liggende verklaring is wel, dat de vertaler door ziekte en
tevens
dood verhinderd werd zijn werk verder voort te zetten. De drukker
uitgever?
Marcelis Parijs zag zich daardoor genoodzaakt te beslissen wat
hij met de reeds gezette en waarschijnlijk ook al (geheel of gedeeltelijk) afgedrukte vellen zou doen, en hoe hij aan de gravures voor de onvertaald gebleven boeken toch nog een bestemming kon geven. Zoals uit de custoden van de
blzz. 391 en 392 blijkt, was er waarschijnlijk al iets meer gezet dan bewaard is
gebleven. De custos van de Nederlandse tekst op blz. 391 verwijst naar een
voortzetting met „Men-zeet", die van het Latijn op blz. 392 met „Continuo"
naar Aen. VII, 68. Dit rechtvaardigt het vermoeden dat de Nederlandse tekst,
die op blz. 393 tegenover het verweesde Latijn van blz. 392 had moeten staan,
oorspronkelijk aanwezig was, terwijl met het zetten van de blzz. 394 (Latijn)
en 395 (Nederlands) althans een begin was gemaakt. Maar met blz. 392 eindigde zoals uit de foliëring blijkt een vel, en de drukker heeft gemeend dat
hij dáár dus de tekst het best kon afbreken. De schamele rest van de vertaling
was hem de toevoeging van een nieuw vel, waarvan slechts enkele bladzijden
393 en een deel van 394-395 bedrukt zouden kunnen worden, kennelijk
niet waard. Wèl vond hij het verantwoord, de vijf gravures voor de boeken
VIII tot XII nog op de afgebroken tekst te laten volgen; zij vormden een attractie
te meer en waren nu eenmaal betaald. Als deze veronderstelling juist is, eindigt
dus de Nederlandse tekst niet precies op het punt waar de vertaler de pen had
neergelegd, maar is er een klein gedeelte van het daarop volgende zetsel uit
economische overwegingen onafgedrukt weer vernietigd.
De vertaler
De initialen R.V.E., waarmee de vertaler wordt aangeduid, zijn die van
de Antwerpse dichter Roeland van Engelen. Behalve de Aeneis heeft deze
ook nog een vertaling van Guarini's Il pastor lido op zijn naam staan, alsmede
een oorspronkelijk toneelspel: Den Coninck van Napels ofte In wanhoop
hoop. Over zijn leven is niet veel meer bekend dan dat hij vóór 1650 factor
was van de rederijkerskamer „Den Olyftack" en daarna behoord heeft tot
„De Violieren". 40 Als mijn interpretatie van de eigenaardige wijze, waarop de
4

° Een goed overzicht van wat er over Van Engelen bekend is, vindt men in het hoofdstuk
dat P. E. L. Verkuyl aan diens Pastor Eido-vertaling wijdt in zijn proefschrift : Battista
diss. Utrecht
Guarini 's „Il Pastor Fido" in de Nederlandse dramatische literatuur,
(Assen 1971), blz. 340-379; het overzicht vooral op blz. 341-348.
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uitgave van zijn A eneis-vertaling werd afgesloten, juist is, kan men daaraan
toevoegen dat hij aan het einde van 1661 of in het begin van 1662 gestorven
moet zijn, waarschijnlijk vrij plotseling.
In alle drie de werken, die wij van hem kennen, volgt Van Engelen een
eigen spelling welke hij in een betoog aan de lezer toelicht en verdedigt. Het
is steeds hetzelfde betoog, al blijkt de versie daarvan in de A eneis-vertaling
zijn laatste werk hier en daar herzien of aangevuld. In ons verband heeft
het geen zin op de taalkundige beschouwingen van de auteur in te gaan, maar
met het oog op de citaten dien ik wèl aan te geven op welke spelling-eigenaardigheden men bedacht moet zijn om Van Engelen's tekst te kunnen volgen.
De eenvoudigste manier om dit te doen is het overnemen van de duidelijke
samenvatting, die P. E. L. Verkuyl geeft in zijn hoofdstuk over diens vertaling
ido:
van Il pastor lido:
De belangrijkste afwijkingen van het normale spellingbeeld uit zeventiende-eeuwse teksten zijn wel: de schrijfwijze ii voor de klank die wij in gesloten lettergrepen met ie aanduiden; i voor ons ie in open lettergrepen;
ou voor ons teken oe; en ouw voor ons ou. De ij-klank, die bij ons nu eens
met ij dan weer met ei wordt aangeduid, blijkt Van Engelen alleen met
het teken y aan te geven. 41
Verkuyl heeft ook de aandacht gevestigd op de eigenaardigheden in Van Engelen's woord- en taalgebruik. Er blijken bij de Antwerpse dichter herhaaldelijk
woorden voor te komen, die niet of niet zo in lexicographische naslagwerken
zijn terug te vinden, maar waarvan Verkuyl m.i. terecht aanneemt dat
zij toch als Zuidnederlands moeten worden beschouwd. 42 Wij hebben al vaak
genoeg gezien, hoe vrij dichters uit de 16de en 17de eeuw ter wille van maat
of rijm met de vormen en betekenissen van een woord kunnen omspringen,
om aan te nemen dat iets dergelijks ook bij Van Engelen mag worden verondersteld. Dat zou voor een deel de ontoereikendheid van de lexica ten opzichte van zijn woordgebruik kunnen verklaren.
Wat Van Engelen's hantering van de taal betreft, signaleert Verkuyl
naast gevallen van geforceerde woordvolgorde en zinsbouw het herhaaldelijk voorkomen van adiectiva postposita, en een frequent gebruik van persoonsvormen zonder onderwerp. Bovendien „vindt men (herhaaldelijk) aan het begin van een versregel het terugwijzende demonstrativum dat gebruikt, dat in
de meeste gevallen het best kan worden weergegeven met (en) wel". 43
Dat alles geldt evenzeer voor Van Engelen's A eneis-vertaling als voor zijn
Pastor-Fido Verduyts. De lectuur van zijn werk wordt er bepaald niet door
vergemakkelijkt, al went men vrij snel aan het ongebruikelijke spellingbeeld.
Het meest verwarrend is naar mijn ervaring, dat ou steeds onze oe representeert; gout moet dus worden gelezen als goet en zout als zoet.
Het voorwerk

Het voorwerk brengt allereerst in acht bladzijden het spelling-betoog, dat
41 P. E. L. Verkuyl, Guarini 's „Il Pastor Fido", blz. 347.
4 2 Ibidem, blz. 365-369.
4 3 Ibidem, blz. 369-370.
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twee fragmenten te mogen beschouwen als redelijke representanten van de
minus- en plus-polen, waartussen zijn werk fluctueert.
Propositio en invocatio
Als proeve van onhandigheid geef ik de vertaling van Vergilius' propositio
en invocatio in Aen. I, 1-11. Op blz. 2 van Van Engelen's boek vinden wij
eerst de Latijnse tekst:

5

10

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam fato profugus, Lavinaque venit
Litora: multum ille & terris iactatus & alto,
Vi superum, saevae memorem Iunonis ob iram:
Multa quoque & bello passus, dum conderet vrbem,
Inferretque deos Latio; genus ynde Latinum,
Albanique patres, atque altae moenia Romae.
Musa mihi causas memora, quo numine laeso
Quidve dolens regina Defim tot voluere casus
Insignem pietate virum, tot adire labores
Impulerit. Tantaene animis caelestibus irae? 51

Op blz. 3 staat daartegenover de volgende vertaling:

5

10

De wapens en den Man, ick zingh, di drouvich vluchten
Eerst, van Troyansche kust, naar 'dItaliansche luchten
Kompt aan Lavinas' strand'. Door noot-lot zo-veel le 52,
Gesolt op landt en baar, met hoge machten stre,
En Iunos langen wrock: oock veel door oorloghs plagen,
Ter-wyl hy bouwdt de stadt, zyn Goden al gaat dragen,
In Latium; geslacht, waar uyt dat den latyn,
De Vaders van Albaan, Rooms wallen hooch noch zyn.
Vertelt my Muus53 waar-om, wat Godthyt zo 't onvreden,
Zo enen waarden man, met onhyl dus bestreden,
Der Goden Koningin, aan al dees rampen brocht;
Is dan in Goden haat? het-geen ick niit en docht.

Van Engelen begint héél letterlijk: „De wapens en den Man, ick zingh", al
verwaarloost hij daarbij het feit dat Vergilius arma in oneigenlijke zin gebruikte, met de betekenis „wapenfeiten". Vervolgens geeft hij qui ... profugus . . .
venit niet onhandig weer met „di ... vluchten ... kompt". Of het praesens
kompt (in plaats van quam) toegeschreven moet worden aan een interpretatie
van venit als tegenwoordige tijd, valt niet vast te stellen. Op zichzelf lijkt dit
51 In Vondel's proza-vertaling (WB VI, 354, reg. 35-46) :

,,... (ick) zing van den oorlooghsman, die eerst door nootlot van de Trojaensche
kusten gevlught, te Lavinie aen den oever belandde; die door het gewelt der Goden
en Junoos onverzetbaren wrock gedreven, zoo lang te water en te lande omzworf,
en zoo veel in den oorloogh overbroght, terwijl hy bezigh was met een stadt te stichten,
en zijne Goden in Latium te voeren; waer uit de Latijnen en Vaders van Alba gesproten, en daer de hooge muren van Rome gebouwt zijn. 0 Zanggodin, errinner my
d'oirzaecken: wat Godtheit men te na quam; of waerom de vergramde Koningin der
Goden dien overgodtvruchtigen man aen zoo veele zwarigheden holp. Zijn de Goden
in den hemel oock aen zulck een toornigheit onderhevigh?"
52
le: lee, leed. — Zo ook in de volgende regel stre: stree, streed.
53
Muus: Muze.
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mij zeker niet uitgesloten, maar daar staat tegenover dat hij in reg. 6 eveneens
een praesens gebruikt (bouwdt voor conderet), al is er daar geen uitgangspunt
voor een misverstand. Doordat in zijn eerste regel vluchten in rijmpositie staat,
ziet Van Engelen zich genoodzaakt Italiam enigszins geforceerd te vertalen
met „'dItaliansche luchten". In reg. 3a verraadt „Lavinas' strand' ", dat hij
er had Lavinia moeten staan, maar dat kan een onnauwkeurigLavina litora
niet begrepen heeft
heid zijn geweest in de door hem gebruikte tekst-editie
In reg. 3b-5 blijven de vertaalde onderdelen
als „strand van Lavinium.
zonder logisch zinsverband vrijwel los naast elkaar staan. In reg. 3b werd
„Door noot-lot" kennelijk ingevoegd, om goed te maken dat fato uit reg. 2
van het Latijn tot dusver onvertaald was gebleven. Het daarop volgende „zoveel le" maakte in reg. 4 een rijmwoord op e(e) nodig; terwille daarvan werd
Vi superum met de persoonsvorm stre verbonden („met hoge machten stre").
zoals in het
In reg. 5 gaat de vertaler echter door, alsof er in het voorgaande
Latijn!
enkel van lijden en niet ook van strijden sprake was geweest; „oock
veel door oorloghs plagen" sluit, èver het stre van reg. 4 heen, bij „zo-veel le”
uit reg. 3 aan. Reg. 7b-8 zijn al bijzonder ongelukkig uitgevallen. Om te beginnen maakt Van Engelen een fout bij de vertaling van genus ynde Latinum
(waaruit het Latijns geslacht ...). Vermoedelijk heeft hij „Latinus" gelezen en
dit opgevat als een substantief: „geslacht, waar uyt dat den latijn ...". Verder
heeft hij in reg. 7 van het Latijn altae blijkbaar verward met alta, zodat hij dit
adiectief op „wallen" betrekt in plaats van op Rome. Het resultaat van deze
hoewel niet de
twee vergissingen is een ondoorzichtige zin, die pas enige
juiste
zin krijgt, wanneer wij in reg. 8 hooch als adiectivum postpositum
onderkennen. De betekenis wordt dan: „geslacht, waaruit de Latijn, de Albaanse stamvaders en de hoge muren van Rome zijn voortgekomen en nog
steeds bestaan". In de invocatio is het niet anders. Ik wijs slechts op de willekeurige invoeging van „Der Goden Koningin" in reg. 11, midden in een toch
al gecompliceerde zin waarvan „wat Godthyt" (reg. 9) het subject is. Verder
valt de toevoeging van reg. 12b
die zowel de regel moet vullen als een rijmwoord opleveren
geheel uit de toon. Niet alleen wordt de kracht van de
voorafgaande rhetorische vraag door dit „antwoord" gebroken, maar ook is het
niet het antwoord dat Vergilius wilde suggereren.
Er zouden in deze korte passage nog wel meer ongerechtigheden te signale-

ren vallen. Maar het bovenstaande is, dunkt mij, voldoende om aan te tonen,
hoe ondeskundig en stuntelig Van Engelen vertaalt, als hij zich enkel door het
streven naar letterlijkheid laat leiden.
Het „huwelijk" van Aeneas en Dido

Tegenover deze cumulatie van onhandigheid stel ik mijn tweede citaat, als
proeve van wat hij bereikt wanneer hij wat zelfstandiger tegenover het Latijn
durft zijn. Ik koos daarvoor de episode over het „huwelijk" van Aeneas en
Dido tijdens de jachtpartij buiten Carthago (Aen. IV, reg. 151-172).
Op blz. 188-190 vinden wij in Van Engelen's uitgave de Latijnse tekst:

5

Post quam altos ventum in montes, atque invia lustra;
Ecce ferae saxi deiectae vertice caprae
Decurrere iugis. alfa de parte patentes
Transmittunt cursu campos, atque agmina cervi
Pulverulenta fuga glomerant, montésque relinquunt.
At puer Ascanius mediis in vallibus acri
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Gaudet equo, iamque hos cursu, iam praeterit illos,
Spumantemque dari pecora inter inertia votis
Optat aprum, aut fulvum descendere monte leonem.
Interea magno misceri murmure caelum
Incipit: insequitur commista grandine nimbus.
Et Tyrij comites passim, & Troiana iuventus ( . )
Dardaniusque nepos Veneris diversa per agros
Tecta metu petiere: ruunt de montibus amnes.
Speluncam Dido, dux & Troianus eandem
Deveniunt. prima & Tellus, & pronuba luno
Dant signum. fulsêre ignes, & conscius aether
Connubij, summoque vlularunt vertice Nymphae.
Ille dies primus leti, primusque malorum
Causa fuit. neque enim specie famáve movetur,
Nec iam furtivum Dido meditatur amorem;
Coniugium vocat; hoc praetexit nomine culpam. 54

De Nederlandse vertaling staat er, op de gebruikelijke wijze, tegenover op blz.
189-191. Deze luidt:

5

Ten-lesten nu geraackt,
Tot op het hoogh-geberght, het wilt zyn ste verzaackt,
Sprinkt langhts 't geberchten-heen, schuyl-houken al verlaten,
Zouckt ruymer ruympten strax. en kiist de wyde straten:
De Gyten op 't gebercht, di smyten stientiens neer
En hun-li genen tyt, tot spel of tegenweer;
De dynen [ = damherten] met gedruys, doun 't stof ten-hemel vligen,
Het hardt [ = hert] verlaat de hoocht, loopt naar de natte wigen 55,
Op heuvels van gelyck, daar staat-het dick en-kyckt,

54 In Vondel's proza-vertaling (WB VI, 556-558, reg. 196-219) :

„Endelijck om hoogh op de bergen, en buiten 's weeghs, ontrent de schuilhoecken
gekomen, begosten de wilde geiten van de steenrotsen af te springen, en over de
heuvels hene te rennen. Aen den anderen kant vliegen de harten by heele troepen van
't geberghte, en stuiven over vlacke dalen en zandige duinen hene. Maer het kint
Askaen vermaeckt zich met een moedigh paert, midden in de dalen, en rent nu 't
eene nu 't andere wilt voorby, en wenscht en belooft Diane haer deel van den buit,
indien hem onder dit weerloos wilt een schuimbeckende everzwijn, of rossen leeuw,
van het geberghte in den mont kome loopen. Middelerwijl betreckt de lucht, en
begint het afgrijsselijck te donderen : daer op volgen slaghregens en hagelbuien : de
Tyrische en Trojaensche jeught, en de Dardaner, Venus neef, loopen beangst overal
elck hunnes weeghs over het velt, om ergens onder dack te schuilen : heele stroomen
storten ten bergh af. Dido en de Trojaensche Vorst geraecken in een zelve spelonck
by elckandere : en eerst gaf d'Aerde, daernaJuno, de bruiloftsgodin, een voorteken : het
weerlichte; de lucht nam kennis van hunne bruiloft, en de Berghnymfen huilden boven
op de steile steenklip. Die dagh was eerst een oirzaeck van haere doot, en eerst een
oirzaeck van haren val: want Dido paste voortaen op goet nochte quaet gerucht,
nochte hielt haer minne langer voor sluickery; maer gaf uit aen dien helt verlooft en
getrouwt te zijn : met dezen deckmantel zochtze haer misgreep te bewimpelen".
55 wigen: vlakten, velden? — Hier hebben wij te doen met een van Van Engelen's ongebruikelijke woorden, wellicht rimae causa enigszins vervormd. In ieder geval moet dit
het aequivalent zijn van campos in reg. 4 van het Latijnse citaat. Uit de toevoeging
van „natte" blijkt, dat Van Engelen denkt aan een tegenstelling met de dorheid van
het rotsachtige „hoogh-geberght".
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En of de grote schaar, naar zyne zyde wyckt 56 ;
Den iongelingh Askaan, in 't midden der vallyen
Verheucht in 't swiftich 57 Ros, de Hardten wilt hy myen
En rent di al voorby; dan58 wenscht een everswyn
Quam af, of rossen Leuw, zyn deel te-mogen zyn.
Nu midler-tyt de lucht, begint zich 't overtrecken,
Den windt di ruyst in 't loof; de wolken ziit-men recken 59,
De druppels hoort'm op 't bladt, oock eer-men 't woort gewaar;
En al de hoofsche ieucht, di maackt zich strax van-daar;
Derdanschen Venus Neef60, loopt om een dack te-krygen,
(Den hagel di begint, en kompt op d'aarde zygen)
En als hy langhs het velt, met vrees een schuylplaats zouckt,
Zo kompt den vollen vlout, geschoten uyt den houck.
Eneas in een Den61, met Dido quamen schuylen,
Noch vreesden deze ruympt, daar dickmaals leuwen huylen,
Als 'd aarde 'd weerlicht zondt, voor-eerst voor waarhydt uyt,
Daar-naar oock Iuno zelfs, dat Dido was de bruyt;
En doun begon de lucht door 't vuyr oock ken 62 te-krygen,
'T gehuyl der Nimphen me, der stien-roots 63 wouwd' niit zwygen.
Di uur was eerst voor-al, een oorsaak van haar doodt,
En past op gout noch quaat, van naam en faam ontbloot:
Zy denckt niit hou de min, met listen te-bedecken;
Dan roupt het huwlyck daar, om alles zo 't ontvlecken.

Het zou geen moeite kosten ook in deze passage dezelfde soort fouten en
eigenaardigheden aan te wijzen als in de vorige. Men lette b.v. op de foutieve
vertaling van vocat als „roept" in plaats van „noemt" in de laatste regel. Ik
laat dat aspect ditmaal echter rusten om de aandacht te vestigen op de meerdere vrijheid die Van Engelen zich hier veroorlooft, weliswaar ten koste van
de letterlijkheid, maar ten voordele van de begrijpelijkheid. Dat hij daarbij
moeilijke gedeelten
b.v. de begeleiding van de „bruiloft" door Tellus, Juno,
de lucht en de bergnimfen
wel eens anders interpreteert dan Vergilius ze bedoelde, mogen wij hem nauwelijks kwalijk nemen. Het doorhakken van dergelijke knopen behoorde tot de vertaal-techniek van zijn tijd, en er komt tenminste iets zinnigs uit tevoorschijn. Opmerkelijk zijn echter de amplificaties in de
regels 5-6, 9-10, 16-17, 24. Daar geeft Van Engelen er blijk van, over genoeg
verbeeldingskracht te beschikken om aan de beschreven situatie kleine details
toe te voegen, die er de levendigheid van verhogen. De geiten, die op hun
vlucht „stientiens neersmyten" (reg. 5) zijn raak gezien.ó 4 Reg. 6 is minder geslaagd, zowel door het ontbreken van een persoonsvorm als door het gebruik
daar staat-het dick.... zyne zyde wyckt: daar blijft het dikwijls even staan om te kijken
of de jachtstoet zijn kant uitkomt.
57 swiftich: snelle? — Vgl. Oudemans' Middel- en Oudned. Wrdbk. VI, 705 ; alsmede P. E. L.
Verkuyl, Guarini's „Il Pastor Fido",blz. 365, met name noot 91
5 8 dan: maar. Evenzo in reg. 32.
5 9 recken: zich uitbreiden.
80 Derdanschen Venus Neef de Trojaanse kleinzoon van Venus: Ascanius.
61 Den: hol, schuilplaats van wilde dieren.
62
ken: kennis (nl. van het huwelijk).
6 3 Nimphen... der stien-roots: rots-nimfen. — De komma achter me (mee, mede) heeft
slechts prosodische waarde en dient om de caesuur aan te duiden.
64 Of is de „vondst" slechts een onjuiste vertaling van saxi deiectae vertice? Dat lijkt mij
zeker niet helemaal uitgesloten.
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van het woord tegenweer, dat niet in deze context past en kennelijk op rijmdwang berust. Daarentegen is in reg. 9-10 de tekening van het vluchtende dier,
dat telkens omkijkt waar zijn achtervolgers blijven, weer een goede vondst
zij het met de restrictie dat het bewuste dier een hert is, van wie wij ons deze
gedragslijn moeilijk kunnen voorstellen. De regels 16-17 bevatten de beste van
deze amplificaties; vooral het horen van de druppels nog vóórdat men ziet of
voelt dat de regen begonnen is, getuigt van scherpe waarneming. Dat in reg.
24 de spelunca, waarin Dido en Aeneas een schuilplaats zoeken, als een verlaten leeuwenhol wordt voorgesteld, is niet onaanvaardbaar, en dat de beide
vorsten desondanks niet „vreesden deze ruympt", accentueert nog eens indirect
de hevigheid van het noodweer.
Een geslaagde vertaling kan men ook dit fragment zeker niet noemen! Maar
hier is de Nederlandse tekst tenminste zonder àl te veel moeite te volgen, en
de amplificaties brengen er een spoor van levendigheid in. Gelukkig voor de
lezers, ligt het gemiddelde van de vertaling in het algemeen wat dichter bij het
tweede citaat dan bij de minus-pool van het eerste. Maar daarmee is dan ook
wel alles gezegd wat er aan goeds te zeggen valt.
Invloed van Vondel?

De vraag dringt zich op, of Van Engelen

evenals Westerbaen

de

Aeneis- vertaling van Vondel gekend en daarvan bij zijn werk gebruik gemaakt

heeft. De even stuntelige als eigenzinnige vertaal-techniek van de Antwerpenaar maakt het echter bijzonder moeilijk, op deze vraag een bevredigend antwoord te geven. De afstand tussen zijn taalgebruik en dat van Vondel is zo
groot dat er nauwelijks rechtstreekse ontleningen mogelijk zijn, die als bewijs
van afhankelijkheid kunnen gelden.
Ik heb op twee manieren getracht een oplossing voor het probleem te vinden. Eerst heb ik een reeks plaatsen vergeleken, waar Vondel van de Latijnse
tekst afwijkt, om na te gaan of de afwijking ook bij Van Engelen voorkomt.
Vervolgens heb ik een aantal letterlijke vertalingen van beide auteurs naast
elkaar gelegd. Als zowel door de een als de ander getracht wordt de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk ad verbum weer te geven, betekent dit namelijk
niet dat zij daarbij ook tot dezelfde oplossingen, woorden en termen moeten
komen. Er blijft een zekere marge, binnen welke de auteur ook bij grote tekstgetrouwheid toch een eigen stempel aan zijn taal geven kan. Bij Vondel is dat
stempel geprononceerd en persoonlijk genoeg om gemakkelijk herkenbaar te
zijn. Is er in het werk van Van Engelen iets te vinden, dat genoegzaam aan
Vondel's stempel herinnert om verband waarschijnlijk te maken?
De eerste methode leidde niet tot een definitieve conclusie. Van de Vondeliaanse „afwijkingen", die ik onderzocht, bleken er enkele 06k bij Van Engelen voor te komen; bij andere was dit echter niet het geval. Het laatste bevestigt dat de Antwerpenaar inderdaad van het Latijn uitging en niet van Vondel's vertaling zoals wij reeds wisten door onze analyse van het eerste citaat. Daarnaast zouden de gemeenschappelijke afwijkingen er echter op kunnen wijzen dat hij Vondel toch wel eens raadpleegde: bij wijze van commentaar voor moeilijke plaatsen in het Latijn. Is dat misschien het geval geweest,
toen hij Aen. II, 574, vertaalde? Het gaat daar om het moment, waarop Aeneas
tijdens zijn tocht door het brandende Troje de oorzaak van alle ellende, Helena, invisa(m) bij het altaar van Vesta aantreft. Vondel had dit invisa weerge620

geven met „schuw voor alle man". 65 Van Engelen schijnt daarbij aan te sluiten: „(Zy) Versteeckt haar, aan 'd ouwtaar, van al de wereldt schouwe"
(blz. 99). Maar schouwe staat bij hem in rijm-positie, zodat wij voorzichtig
moeten zijn met het trekken van een conclusie uit deze overeenkomst; zij zou
een toevallig gevolg kunnen zijn van rijmdwang! In Aen. III, 341, vraagt
Andromache, als Aeneas haar in Epirus ontmoet, of Ascanius zich zijn verloren moeder nog herinnert. Vondel vertaalde echter: „Denckt de knaep noch
wel om zijn verloren vaderlant?" Van Engelen doet hetzelfde: „heucht het
[kint] noch zyn's landt?" (blz. 143), Maar Vondel's interpretatie blijkt te
berusten op de commentaar van Stephanus of Taubmann, 66 en dat zou dus
ook voor de vertaling van Van Engelen kunnen gelden, buiten Vondel om.
Opnieuw is er aanleiding tot voorzichtigheid bij het trekken van een conclusie.
Hetzelfde geldt nogmaals voor de accent-verzwaring, die Vondel in Aen. I,
94, aanbrengt door „terque quaterque beati" te vertalen met „duizentmael
geluckiger". 67 Van Engelen heeft hier: „Geluckich duzent-maal" (blz. 9). Maar
ligt het niet voor de hand terque quaterque met een goed-vaderlandse uitdrukking weer te geven in plaats van vast te houden aan „driewerf, ja vierwerf",
dat in het Nederlands zoveel minder expressief is?
Langs deze weg kwam ik dus niet tot zekerheid, al valt niet te ontkennen dat
de gesignaleerde overeenkomsten op enig verband tussen de beide vertalingen
zouden kunnen wijzen.
Bij de toepassing van mijn tweede methode ben ik in de eerste plaats uitgegaan van de beide hierboven geciteerde fragmenten, omdat ik daarbij in de
noten óók Vondel's vertaling heb opgenomen. De lezer kan dus zelf de beide
teksten vergelijken.
In het eerste fragment vragen slechts drie overeenkomsten de aandacht.
In reg. 5 wordt ira, juist maar niet vanzelfsprekend, vertaald als wrock; in
reg. 6 deos (Penaten) als zyn Goden, met toevoeging dus van een possessivum
dat in het Latijn wel bedoeld wordt, maar er niet staat. Vondel's Aeneis-inproza heeft in beide gevallen precies hetzelfde. Toeval of niet? Vooral bij de
interpretatie van ira als wrock in plaats van toorn is het laatste zeker niet ondenkbaar. Bovendien heeft ook Vondel hoog bij muren getrokken in plaats
van bij Rome.
In het tweede fragment hebben de beide Nederlandse teksten
méér woorden en uitdrukkingen met elkaar gemeen, die niet direct met het
Latijn gegeven zijn. Zo in reg. 3 bij Van Engelen schuyl-houken; in reg. 9
heuvels; in 27 ken (bij Vondel: kennis); in 30 En past op gout noch quaat. 68
Het laatste geval heeft de meeste overtuigingskracht, maar al met al leveren
ook de overeenkomsten in dit tweede fragment geen bewijs op, dat als definitief
kan worden beschouwd.
Ik heb dus ook nog enkele andere passages op woord-overeenkomsten onderzocht. Het resultaat was echter steeds weer hetzelfde: meermalen is er een
treffende gelijkheid die samenhang doet vermoeden, maar steeds blijft deze te
vluchtig om zekerheid te verschaffen. Wel heb ik kunnen constateren, dat Van
Engelen zich gaandeweg wat minder moeite gegeven heeft om letterlijk te

6 5 Zie boven, blz. 409.
Zie boven, blz. 408.
Zie boven, blz. 405.
68 In Vondel's vers-vertaling van 1660: „Noch past op naem en faem" (vs. 237). Houdt
hiermee de tweede helft van Van Engelen's regel verband : „van naam en faam ontbloot"? Van Engelen zou in 1661 de beide Vondel-vertalingen gekend kunnen hebben.
66

67

621

vertalen. Het is trouwens aannemelijk, dat hij al doende tot het inzicht gekomen is dat het resultaat van zijn letterlijkheid niet opwoog tegen de inspanning
en de tijd die zij hem kostte. Daardoor zou hij wat volgzamer geworden kunnen zijn ten aanzien van de commentaren en voorbeelden, waarvan hij gebruik
maakte. 06k ten aanzien van Vondel's vertaling? In ieder geval vinden wij in
het zesde boek het laatste dat Van Engelen voltooide een paar plaatsen
die wel héél dicht bij de tekst van zijn voorganger aansluiten.
Als Aeneas, op zijn tocht door de onderwereld, de schim van Dido voor
zich ziet wegvluchten, roept hij haar na: „Siste gradum, teque adspectu ne
subtrahe nostro. // Quem fugis?" (Aen. VI, 465-466a). Vondel vertaalde:
„Blijf toch staen, en vertreck niet uit onze oogen. Wien vliet ghy?" (WB VI,
712, reg. 501-502). Bij Van Engelen vinden wij dit vrijwel letterlijk terug:
„Bly f t doch een wynigh staan, vertreckt niit uyt ons ogen, /1 Wi vliidt ghy?"
(blz. 347).
Na zijn terugkeer op de bovenwereld voegt Aeneas zich weer bij zijn reisgenoten en zet met hen koers naar Caieta: „Ille viam secat ad naves, sociosque
revisit. // Tum se ad Caietae recto fert litore portum" (Aen. VI, 899-900). Bij
Vondel: „Eneas neemt zijnen wegh naer de schepen, en bezoeckt zijne mackers: daer na vaert hy, recht uit, het strant langs, naer de haven van Kajete
toe" (WB VI, 748, reg. 937-939). Bij Van Engelen (blz. 387) :
Eneas nempt den wech, waar dat zyn vlote was,
Bezouckt zyn mackers al, gezont en wel-te-pas.
Daar-naar vaart hy recht-uyt, en langhs de stranden henen,

Tot voor Kaieten schoon de vloot is gaaf verschenen.

Deze laatste plaatsen geven voor mij de doorslag. In combinatie met de
eerder besproken overeenkomsten leveren zij m.i. voldoende grond om te concluderen, dat Van Engelen in ieder geval Vondel's A eneis in proza gekend
heeft, en op een later tijdstip misschien ook de berijming uit 1660 onder de
ogen heeft gekregen. Voor zijn vertaling maakte hij er een schaars gebruik van;
waarschijnlijk raadpleegde hij Vondel's werk meer bij wijze van commentaar
dan om eraan te ontlenen. Toch deed hij ook dit laatste wel eens, aanvankelijk
om zijn voordeel te doen met gelukkig-gevonden afzènderlijke woorden bij
zijn voorganger, maar later met een toenemende neiging om op wat ruimere
zij het nog steeds: zeer beperkte
schaal aan hem te ontlenen.
-

-

Conclusie
De A eneis-vertaling van Roeland van Engelen heeft geen enkele literaire
waarde. Maar uit literair- of, als men liever wil: cultuur- historisch
oogpunt heeft zij wel degelijk betekenis. Zij brengt ons namelijk in aanraking
met een poging, die wij in de epische situatie ten onzent gedurende de 17de
eeuw niet eerder zijn tegengekomen: die om bij de vertaling van een bewonderd epos letterlijkheid en dichtvorm beide te realiseren. Dat die poging bij
voorbaat tot mislukking gedoemd was, doet aan het interessante van het verschijnsel niet af.
Nieuw is eveneens de opzet van Van Engelen: door middel van een letterlijke vertaling de Aeneis ook in de oorspronkelijke taal voor zijn lezers toegankelijk te doen worden, althans hen te helpen zich het Latijn eigen te maken. Doordat de praktijk hem noodzaakte gaandeweg steeds meer water in
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de wijn van zijn letterlijkheid te doen, is er van deze opzet niet veel terechtgekomen.
Opmerkelijk is verder, dat Van Engelen het de moeite waard vond zijn eigen
vertaling moeizaam tot stand te brengen en wellicht op eigen kosten uit te
geven,ó9 ondanks het feit dat hij blijkbaar die van Vondel kende. De verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat hij, toen hij met zijn werk begon, nog enkel
de proza-vertaling van Vondel kende en daarnaast een werk wilde stellen,
waarin diens letterlijkheid nog werd overtroffen en bovendien de dichtvorm
gehandhaafd bleef. Als dit juist zou zijn, moet de kennismaking met Vondel's
A eneis-in-verzen in de loop van 1661? voor hem, evenals voor Westerbaen, een pijnlijke verrassing zijn geweest, omdat daarmee een belangrijke
basis voor zijn werk wegviel. Overigens is het ook mogelijk, dat Van Engelen
niet van Vondel's berijmde vertaling geweten heeft 70 en tot het einde toe in de
mening verkeerde met de zijne iets nieuws te brengen. In het andere geval
heeft hij zich weer: evenals Westerbaen door de teleurstelling niet laten
weerhouden om zijn eigen werk voort te zetten, en heeft hij misschien zelfs
een enkele maal Vondel's vers-vertaling als aanvullende „bron" gehanteerd. 71
En tenslotte verdient het aandacht, dat de belangstelling voor het epos ook
in de Zuidelijke Nederlanden zo daadwerkelijk naar voren komt: eerst bij
Syceram en nu bij Van Engelen.
§ 5.

DE „AENEIS"-VERTALING VAN DIRCK DONCKER

Eén jaar na het verschijnen van Westerbaen's volledige en Van Engelen's
onvoltooide A eneis-vertaling zag de laatste overzetting van Vergilius' epos
het licht, die de 17de eeuw heeft opgeleverd: die van Dirck Doncker. Het
titelblad van deze hekkesluiter vermeldt:
Publius // Virgilius // Maroos // Twaalf boekken van /1 Aeneas, // Vertaald, in Nederlands Gedicht, met // 't zelfde getal der regelen, door //
Dirck Doncker. // Virgil. 1. georg. // Labor omnia vincit // Improbus.
// Nihil tam difficile, quin inquirendo investigari, // Et incipiendo perfici
possit. // Vignet // Tot Gouda, // Gedrukt by Kornelis Dyvoort, Stadts
Drukker, in 't // vergulde A, B, C. In 't jaar 1663.72
De vermelding op het frontispice „Gedruckt by Marcelis Parijs" maakt het niet onwaarschijnlijk, dat het ging om een uitgave „voor den Autheur".
70 Een enkele overeenkomst (zie boven, blz. 621, noot 68) is niet voldoende als bewijs voor
het tegendeel.
71 Het lijkt mij uitgesloten, dat het onvoltooid-blijven van Van Engelen's vertaling zou
moeten worden toegeschreven aan frustratie vanwege de verschijning van Vondel's
Vergilius-in-verzen. Als de Antwerpse dichter tot de conclusie gekomen was dat zijn
werk geen zin meer had, zou hij van publikatie hebben afgezien of — wanneer er
daarvoor reeds te veel was afgedrukt — de eerste zes boeken als afgerond geheel
hebben uitgegeven. Het abrupte afbreken van de tekst aan het begin van boek vil valt
als decisie van de auteur-zelf m.i. niet te verklaren.
79 De beide Latijnse citaten onderstrepen, dat de auteur een bijzonder moeilijk werk heeft
ondernomen door een vertaling te willen geven, waarvan het aantal versregels overeenkomt met die van de Latijnse tekst. — Het eerste citaat is ontleend aan Georgica I,
145b-146a : „rusteloze arbeid overwint alle moeilijkheden". Het tweede citaat, waarvan ik de herkomst niet heb kunnen achterhalen, luidt in vertaling : „Niets is zei
moeilijk, of het kan door onderzoek nagevorst en door eraan te beginnen voltooid
worden".
69
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Het nieuwe in deze vertaling is, dat Dirck Doncker zich bindt aan het aantal
versregels bij Vergilius en voor elke hexameter één alexandrijn geeft, waardoor
de omvang van hun beider werk precies dezelfde is.
Na voltooiing van de Aeneis zette Doncker zijn werk voort en bracht op
dezelfde wijze óók de Eclogae en de Georgica in het Nederlands over. Zodoende kwam 28 jaar na die van Vondel een tweede volledige Nederlandse
Vergilius-in-verzen tot stand, die in 1688 uitgegeven werd onder de titel:
Publius // Virgilius // Maroos // Herders-kóuten en Land-gedichten: //
midsgaders // De xii. Boecken van Aeneas. // Vertaald in Nederduitsch
Rym, met het zelfde getal // der regelen, door // Dirk Doncker. // Den
tweeden Druk. // Versierd met kurieuse kopere Platen. // Vignet II Tot
Gouda, // By Andries Endenburgh, Boeckverkooper, woonende op // de
Markt, in de Chronijk. In 't jaar 1688.
Dat het „Den tweeden Druk" betreft, kan uiteraard alleen op de vertaling
van de Aeneis slaan; die van Eclogae en Georgica verschijnt hier voor het
eerst. En zelfs voor De XII. boecken van Aeneas is deze aankondiging eigenlijk
niet juist. Zoals Geerebaert al heeft opgemerkt, is de „herdruk" niet meer
dan een titeluitgave. 73 De onverkocht gebleven exemplaren van de editie-1663
werden, ontdaan van het voorwerk, toegevoegd aan de nieuwe vertaling van
Herders-kóuten en Land-gedichten; daarvóór werd een nieuw voorwerk geplaatst, in hoofdzaak gelijk aan dat van 1663, maar aangepast aan het feit dat
nu het volledige werk van Vergilius erdoor werd ingeleid. Het gevolg is, dat
er géén doorlopende paginering kon worden aangebracht. Na het
evenals
in 1663 ongepagineerd gelaten
voorwerk volgt van blz. 1 t/m 94 de vertaling van de Eclogae en de Georgica, waarna die van de Aeneis opnieuw met
blz. 1 begint en doorloopt tot en met 300. De „kurieuse kopere Platen",
waarvan het titelblad spreekt, zijn in de A eneis-vertaling ingeplakt, één voor
elk boek, en vallen buiten de paginering. De desbetreffende bladen hebben
een blanco achterzijde; boven-aan is vermeld bij welke bladzijde zij moeten
worden ingevoegd. De fraaie gravures beslaan slechts het midden van het
blad; daarboven en daaronder is een beknopt argumentum in proza afgedrukt,
dat behoudens weglatingen en samenvattingen woordelijk ontleend
blijkt aan de Inhoudt die Vondel in zijn proza-vertaling aan de verschillende
boeken van de Aeneis laat voorafgaan.
In 1703 werd deze volledige Vergilius-vertaling nogmaals op de markt gebracht, ditmaal „In s' Gravenhage, By Johannes Kitto, Boekverkoper". De
tekst van het titelblad is afgezien van het boekverkopers-adres gelijkluidend aan die van 1688; alleen wordt het werk nu aangekondigd als Den darde
Druk. Maar wéér heeft Geerebaert aangetoond dat dit onjuist is. 74 De editie1703 is niets anders dan een titeluitgave van die uit 1688; behalve het titelblad
werd er niets veranderd.
In hoeverre Dirck Doncker zelf bij de „uitgaven" van 1688 en 1703 betrokken is geweest, valt niet uit te maken. Wij weten over deze auteur slechts
wat er omtrent hem uit het voorwerk van zijn vertaling van de Aeneis blijkt:
namelijk dat hij een burger van Gouda was. Het lijkt overigens redelijk te
veronderstellen, dat hij zijn aandeel heeft gehad in de editie van 1688. De
3 A. Geerebaert, Lijst van gedrukte vertalingen, blz. 181, sub 17. I.
Ibidem, blz. 182, sub 17. II.
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toevoeging van de Herders-kouten en Land-gedichten, de adaptatie van het
voorwerk aan de nieuwe situatie, het inplakken van de kopergravures: alles
wijst erop dat er zorg aan het boek werd besteed, en maakt het waarschijnlijk
dat de auteur daarbij de stuwende kracht is geweest. Nu hij ook de Eclogae
en de Georgica vertaald had, zal deze een uitgave van zijn vollèdige Vergiliusin-verzen gerealiseerd hebben willen zien.
Daarentegen meen ik, dat de uitgave van 1703 geheel buiten Dirck Doncker
om heeft plaats gevonden, hoogstwaarschijnlijk na diens dood. De onverkocht
gebleven exemplaren van de editie-1688 kwamen toen op de een of andere
manier in handen van de Haagse boekverkoper Kitto, die probeerde er een
nieuwe markt voor te vinden door middel van een titelblad dat de restantexemplaren voorstelde als een derde druk.
In werkelijkheid zijn de Vergilius-vertalingen van Dirck Doncker echter
alle slechts éénmaal in druk verschenen; die van de Aeneis in 1663, die van
Eclogae en Georgica in 1688.
In het vervolg van deze paragraaf behoef ik dan ook enkel aandacht te besteden aan de Twaalf boekken van Aeneas uit 1663.

Het voorwerk
Doncker's vertaling verscheen als royale uitgave in quarto, met een uitvoerig voorwerk van 22 pagina's. De auteur zet dit in met een Opdracht van
zijn boek aan Jacob Bonser, vroedschapslid van Gouda en gedelegeerde der
stad in de Staten van Holland. Deze opdracht kenmerkt zich door haar rhetorisch Latijn en door de welhaast serviele toon, waarop Doncker zijn vertaling
onder de bescherming van Bonser's gezaghebbende naam stelt. Over zijn
werk zelf zegt hij hier niet veel, en in ieder geval niets dat hij later niet uitvoeriger uiteenzet in zijn bericht „tot den Lezer". Op deze Opdracht volgt
een lang Lofdicht, Ter eere van den uitmuntendsten Poëet Virgilius Maro,
in 136 alexandrijnen. Ook daarin viert de rhetoriek hoogtij. De meest treffende regels zijn volgens mij de volgende, waarin de Bijbelse beeldspraak aan die
rhetoriek een onverwacht perspectief toevoegt:
'k Wist, Hy meer eer vereischte, als toeliet myn vermogen,
Ook vrucht'lóós was al 't doen, tot 't welke ik wierd bewogen:
Maar armoedsóffer kan, met pennings-gift volstaan 75 :
Dies ik beteuterd, ving noch evenwel dus aan
.. .

(reg.9-12)

Dan komt het belangrijkste stuk uit het voorwerk: Den Auteur tot den
Lezer. Doncker legt er rekenschap af van de wijze, waarop hij bij zijn vertaling te werk is gegaan. Tegen de A eneis-overzettingen van dichters als Vondel
en Westerbaen kan hij niet op; daarvan is hij zich ten volle bewust. De rechtvaardiging van zijn werk ligt dan ook in het feit dat het van andere aard is
dan het hunne. Hij heeft de Aeneis namelijk vertaald op de manier waarop
„den vernuftigen en lof-verdienden Poëet Bruno (my voorgegaan in het regelrymen van Maroós herderskout)" het de Eclogae gedaan had. Doncker doelt
hier op de Eclogae ofte Harders-kouten van de Hoornse conrector Henrick
Bruno, die in 1653 voor de eerste en in 1658 voor de tweede maal verschenen
waren. Men vindt daarin de Latijnse en de Nederlandse tekst naast elkaar
' b Zie Marcus 12: 41 44.
-
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afgedrukt, waarbij zoveel mogelijk regel voor regel met elkaar correspondeert.
Het is de realisering van deze correspondentie, die Doncker als regelrymen
aanduidt76 en die hij nu op de Aeneis heeft toegepast. Zodoende kwam hij
tot een vertaling „met 't zelfde getal der regelen" als de oorspronkelijke tekst.
Gezien de omvang van het epos, is dit een krachttoer! Het Nederlands
heeft in het algemeen immers méér woorden nodig dan het synthetischgestructureerde Latijn om hetzelfde te zeggen. Om binnen het „getal der regelen" te blijven, moest Doncker dus het aantal woorden tot het uiterste beperken. Maar bovendien moest hij binnen de regels het aantal syllaben in overeenstemming brengen met de eisen van de alexandrijn, wat in de praktijk een
tweede beperking betekende. Doncker is er zich dan ook van bewust, dat hij
zijn doel slechts heeft kunnen bereiken door forceringen van het Nederlands.
Volmondig geeft hij toe:
Dat ik in verscheide eigen namen, ende zommige redenen, veêl verkortingen gebruikt hebbe, de vereischte vloeijendheid 66k niet getroffen, in
tegendeel merkkelykke hardigheid gepleêgd .. .
Niet zonder enig recht zou men kunnen menen dat hij er verstandiger aan gedaan had, niet „vruchteloos een wichtig stuk aan te vangen, en 't zelfde ongierlyk te voltrekken". Daartegenover stelt hij evenwel de overtuiging, dat
verandering van spijs doet eten:
Maar antwóórde: gelyk verandering van kost, op ongewone wyze toebereid, grage tongen ontsteêkt tot proeving, zóó beêlde my óók in, eenige lust
noch tot het lezen, by zommige, door deze myne gedronge regelbesnydinge, te zullen verwekken .. .
Daarmee inaugureert hij tenslotte een nieuwe manier om de Aeneis te vertalen.
En hij hoopt dat anderen hem op die weg zullen volgen „om yder met de

penne te bestaan dit myn gering begonne werk pryswaardiger af te malen
[lees: maken?]".
Om het voor de lezers gemakkelijker te maken zijn Nederlandse versregels met de corresponderende Latijnse te vergelijken, heeft Doncker ze genummerd. In tegenstelling tot wat in de Latijnse edities gebruikelijk was, telt hij
echter niet per vijf, maar per vier regels; dus 4 - 8 - 12 enz. Bovendien heeft

hij eveneens in tegenstelling tot de gewoonte in Latijnse edities de „halve
afgebroókken" (d.w.z. door Vergilius niet voltooide) versregels niet meegeteld,
al vertaalt hij ze natuurlijk wel en 66k als „halve" regels. Het gevolg daarvan
is, dat zijn regelnummering slechts met die van de Latijnse tekstuitgaven overeenstemt, zolang er in het betrokken boek geen onvoltooide regels voorkomen;
daarna komt er een verschil dat met het aantal halve regels langzaam oploopt.
De discrepantie is echter nooit zo groot dat de corresponderende Latijnse
regel er onvindbaar door wordt; het maximale verschil (in boek u) bedraagt
76

Bruno zelf had deze term niet gebruikt. In zijn Woord-vooraf Aen den bescheydenen
Leser wijst hij er slechts op „dat ick my niet alleen aen de rijm, maer oock aen elcke
reghel hebbe gebonden, soo dat men, mijns wetens, minder noch meerder vaersen in
mijn werck, dan in 't sijne sal vinden, behalven in sulcke Harders-kouten die on-even
ghetal hebben, en de welcke met even ghetal van vaersen uyt te drucken, om de rijm,
noodtsaeckelijck was" ; in dat laatste geval telt Bruno's vertaling dus een regel meer of
minder dan het Latijn.
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negen. 77 Toch is er aanleiding zich af te vragen, waarèm Doncker deze afwijkende nummering toepast, die alleen maar afbreuk doet aan zijn bedoeling ze
te doen dienen „om te vaardiger Virgilius in zyn Latijnsche vaarzen daar op te
konnen naar zien". De meest waarschijnlijke verklaring is wel, dat hij daarmee
het verschil tussen Vergilius' hexameters en zijn eigen alexandrijnen wilde
doen uitkomen. Gepaard rijmende alexandrijnen laten zich logischer met
even dan met oneven nummers tellen; vandaar de opklimming met vier in
plaats van vijf. Bovendien vormen „halve afgebroókken" regels geen werkelijke
alexandrijn; vandaar dat hij ze buiten zijn rijmschema houdt de halve reen als onvolwaardig niet meetelt.
gels blijven steeds „verweesd"
Tenslotte heeft Doncker ook nog in margine alle verzen of versgedeelten,
die spreekwoordelijke waarde hebben verkregen, in het Latijn opgenomen.
Zodoende kunnen deze „leerspreuken" tot hun recht komen, 66k als „myn
duidsche styl iemand te veêl walgde".
Na deze belangrijke uiteenzetting volgen nog negen bladzijden met
drempeldichten. Die laatste geven echter geen aanleiding er uitvoerig op in te
gaan. Ik kan volstaan met te vermelden dat er daaronder één is van Doncker's
„voorbeeld" Henrick Bruno. Voor het overige zullen de lofdichters wel voornamelijk gezocht moeten worden in de Goudse vrienden- en kennissenkring
van de auteur. P. Crabeth zal ongetwijfeld behoord hebben tot het geslacht
van de beroemde gebroeders Dirck en Wouter Crabeth, die zulk een belangrijk aandeel hadden in het tot-stand-komen van de glasschilderingen in de
St. Janskerk van hun vaderstad. Verder herkennen wij onder hen de Goudse
schilder-dichter Christoffel Pierson, die bovendien het medaillon met de kop
van Vergilius ontwierp waarmee het voorwerk op de verso-zijde van de laatste
bladzijde wordt afgesloten. Enkele jaren later zou deze Pierson zelf ook een
viertal boeken van de Aeneis in Nederlandse verzen overbrengen. 78
.

De vertaling
In het Tot den Lezer erkende Doncker, dat zijn vertaling ontsierd wordt
door een overmaat aan „verkórtingen", vooral in eigennamen, en door een
„merkkelykke hardigheid" van zijn stijl. De verkortingen zijn inderdaad
talrijk; vormen als Oront (Orontes), Kloanth (Cloanthus), Illyr (Illyria),
Yl'jum (Ilium), g'loof, g'lieven, yv'rig, roós'ge komen voortdurend voor.
Men went daar echter spoedig aan, en in het algemeen is het effect dan ook
weinig storend. De stroeve, vaak geforceerde zinsconstructie, waarover Doncker niet in details treedt, vormt een veel ingrijpender tekort. Zij wordt veroorzaakt door een veelvuldig gebruik van absolute constructies, het weglaten
van pronomina als subject, en het forceren van woordbetekenissen of woordvormen ter wille van maat en rijm. Een goed voorbeeld van Doncker's vertaaltrant vindt men in zijn weergave van Aen. I, 29 33. Vergilius besluit daar
zijn opsomming van de redenen voor Juno's wrok tegen de Trojanen aldus:
-

His accensa super, jactatos aequore toto
Troas, reliquias Danaum atque immitis Achilli,
Arcebat longe Latio, multosque per annos
" In Boek I moet men er bovendien rekening mee houden, dat Doncker — evenals
Vondel — ook de vier inleidende versregels vertaalt, die aan Arma virumque cano

voorafgaan en tegenwoordig algemeen als een latere toevoeging worden beschouwd.
' $ Zie boven, blz. 594.
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Errabant, acti fatis maria omnia circum.
Tantae molis erat Romanam condere gentem. 79
Doncker „regelrymt" deze vijf regels als volgt (blz. 2):
Hier door, wraakgierig, heêft van Latium gedwongen
Al d' ov'rige Trojaans, Achill, en Griek ontsprongen:
Zeer deêrlyk t'zee gezóld, omzworven zonder rust,
(Doór't nóódlót dus gepraamd) veêl jaren menig kust.
't Was zóó bezwaard een werk 't Romeinsche volk te stichten.
Men lette op het ontbreken van een pronomen bij de persoonsvorm in de
eerste (zij = Juno) en in de derde regel (zij = de Trojanen), alsmede op de
onduidelijkheid in reg. 2, waar d'ov'rige Trojaans zeker niet onmiddellijk wordt
begrepen als „het overschot van de Trojanen". In de regels 3-4 is de zin bijzonder stroef geconstrueerd, terwijl het ontbreken van een pronomen enige
moeilijkheid oplevert bij het volgen van de overgang van Juno naar de Trojanen als subject.
Als voorbeeld van Doncker's manipuleren met woordvormen geef ik zijn
vertaling van A en. VII, 454-457, waar de Furie Alecto zich aan Turnus bekend maakt en hem met haar fakkel in laaiende vijandschap tegen de Trojanen doet ontsteken:
Respice ad haec: adsum dirarum ab sede sororum:
Bella manu letumque gero.
Sic ef f ata, facem juveni conjecit et atro
Lumine fumantes fixit sub pectore taedas.80
Doncker vertaalt (blz. 158) :
Ziet herwaart: ik ben hier uit der vloekzust'ren hol:
'k Voer kryg, en dóód in d'hand.
Dus sprak, worp d' jong'lingk toe een fakkel, en zy vol
Zyn boezem met een torts, wiens vlam bruinróókkend schene.

Wij zien de Goudse dichter hier over de halve regel heenrijmen. Belangrijker is
echter, dat hij in de derde regel vol gebruikt voor „vulde" en in de vierde
„scheen" vervormt tot schene. Dat laatste komt veelvuldig voor; het is de gewone manier van de dichter om een mannelijke rijmklank tot een vrouwelijke
te maken.
Uit de beide bovenstaande citaten blijkt tevens, dat Doncker's „regelrymen"
gepaard gaat met een nauwe aansluiting bij de Latijnse tekst. Dat ligt trouwens
voor de hand. Als het aantal regels gelijk moet blijven, dient in principe elke
afzonderlijke regel dezelfde inhoud te hebben als zijn Latijnse correspondent.
Helemaal uitvoerbaar is dit uiteraard niet. De Nederlandse zinsbouw (hoe
stroef gehanteerd ook) maakt kleine omzettingen in de woordvolgorde vaak
onvermijdelijk, zodat een Latijnse uitdrukking of term soms pas in een volgen79

Vertaling van Vondel (WB VI, 356, reg. 66-71) : „Over al deze dingen verbittert, zoo

keerdeze de Trojanen, van het zwaert der Griecken en den ongenadigen Achilles noch
overgeschoten, en over al de zee gesolt, verre van Latium; zulcks datze van het nootlot gedreven, menigh jaer op zee, langs alle kusten omzworven. Zoo groot een zwarigheit was' er aen vast, eer men het Roomsche volck kost planten".
80 Vertaling van Vondel (WB VI, 786, reg. 490-494) : „Keer uw gezicht herwaert : hier ben
ick uit het hol der vervloeckte Gezusteren tegenwoordigh : ick heb oorloogh en doot
in mijne hant. Aldus sprekende smeetze den jongelingk een fackel toe, en stack hem
een roockende en doncker brandende torts in den boezem".
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na twee
de regel kan worden weergegeven. Maar aan het einde van de zin
is bij Doncker de correspondentie met het Latijn
of hoogstens drie regels
altijd weer hersteld. Verder ondervindt ook hij de juistheid van Vondel's opmerking dat er niet in rijm te vertalen valt „zonder afdoen of toedoen" aan de
oorspronkelijke tekst. Men moet hem evenwel nageven dat hij er in het algemeen in geslaagd is dit tot het uiterste te beperken, al blijft er ook bij hem wel
eens een woord onvertaald of moet hij er ter wille van het rijm een toevoegen. 81
Door deze nauwe aansluiting bij de oorspronkelijke tekst vertoont de vertaling van Doncker op verschillende punten overeenkomst met die van Roeland van Engelen. Ook hier wordt gezocht naar een combinatie van letterlijkheid en versvorm. Ook hier manifesteert zich ongetwijfeld de invloed van de
tweetalige Homerus-edities met hun interpretatio latina ad verbum van elke
regel, al heeft bij Doncker die invloed zich door het intermediair van Bruno's
vertaling van de Eclogae doen gelden. Ook hier is de overzetting kennelijk bedoeld om náást de Latijnse tekst te worden gelezen, al werd deze laatste
anders dan bij Van Engelen en bij Bruno ditmaal, waarschijnlijk uit financiële overwegingen, niet mede afgedrukt. Ook hier worden taal en stijl ondergeschikt gemaakt aan een onmogelijke opzet, en leidt dit tot moeilijke verstaanbaarheid of op zijn minst „merkkelykke hardigheid".
Bij alle overeenkomst is er echter toch ook een belangrijk verschil tussen
de beide vertalingen. Van Engelen streeft althans in principe naar letterlijkheid om zodoende zijn werk mede tot hulpmiddel te maken voor de
studie van het Latijn. Om het aantal regels, dat hij daarvoor nodig heeft, bekommert hij zich niet; zo weinig zelfs dat hij zich gaandeweg wel eens een
amplificatie veroorlooft. Bij Doncker daarentegen gaat het in de eerste plaats
om „regelrym"; zijn letterlijkheid is daarbij meer hulpmiddel dan uitgangspunt. Vandaar dat hij gemakkelijker dan Van Engelen kleine afwijkingen
of onvolledigheden aanvaardt, maar zorgvuldig amplificaties vermijdt die een
toename van het aantal versregels zouden betekenen.
Hoewel beide vertalingen uit poëtisch oogpunt evenzeer als mislukkingen
moeten worden beschouwd, kan toch niet worden ontkend dat Doncker's
Aeneis het in lees- en verstaanbaarheid wint van die van Van Engelen. Dat
komt niet alleen doordat bij hem de ongebruikelijke woorden ontbreken, die
kenmerkend zijn voor de Antwerpse dichter, 82 maar ook en vooral doordat
hij minder onhandig en eigenzinnig dan deze zijn zinnen op eigen houtje construeert. Terwijl wij bij Van Engelen eerst na veel aarzeling konden besluiten
tot beïnvloeding door de A eneis-in-proza van Vondel en dan nog slechts op
zeer bescheiden schaa1, 83 is het bij Doncker zonder meer duidelijk dat hij
van het begin af een veelvuldig en dankbaar gebruik van deze vertaling heeft
gemaakt. Hij gaat daarin zelfs zo ver, dat Vondel herhaaldelijk zijn eigenlijke
uitgangspunt blijkt te zijn geweest. Weliswaar moet diens proza op het Procrustes-bed van het regelrym telkens een even pijnlijke als ingrijpende aanpassing ondergaan, maar er blijft toch genoeg van over om de herkomst te kunnen
vaststellen; genoeg ook om althans énige versoepeling van de „merkkelykke
hardigheid" in Doncker's verwrongen en geforceerde zinsbouw te veroorzaken.
Doordat bij zijn opzet de letterlijkheid slechts secundair was, behoefde de
81 Zo b.v. in reg. 3 van het eerste citaat „zonder rust", dat in het Latijn geen aequivalent
heeft.
3 Zie boven, blz. 618-619, noot 55 en 57.
8 3 Zie boven, blz. 620 622.
-
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Goudse dichter er zich niet van te laten weerhouden Vondel te volgen, ook
wanneer deze meer ad sensum dan ad verbum had vertaald.
Invloed van Vondel

Ook in deze afhankelijkheid van Vondel richtte Doncker zich naar het voorbeeld van Henrick Bruno, al spreekt hij anders dan deze 84 in zijn Tot
den Lezer niet over verplichtingen aan zijn voorganger. Hoezeer deze intussen een feit zijn, valt reeds op te maken uit vergelijking van de beide hierboven gegeven citaten met de corresponderende tekst van Vondel, die ik mede
daarom in mijn annotatie heb opgenomen. 85 Een bijzonder treffend geval
vindt men in Doncker's vertaling van Aen. III, 245b-246a, waar sprake is van
de profeterende Harpij Celaeno: „Celaeno, // Infelix vates". Vondel had dit
vertaald met: „Celeno, die altijt onweer kraeit" 86 en Doncker neemt dit onveranderd over: „Celaeno, die altyd kraeide onweêr" (blz. 55). Niet minder
sprekend is de ontlening in de weergave van Aen. VI, 466, waar Aeneas bij
de ontmoeting met Dido in de onderwereld haar vluchtende schim naroept:
„Que rn fugis? extremum fato quod te alloquor hoc est". Bij Vondel vinden
wij hiervoor: „Wien vliet ghy? Het is, Godt woudt's, voor 't leste dat ick u
noch eens aenspreeck" (WB VI, 712, reg. 502-503); bij Doncker: „Wien vlied
gy? 't is gódwóuds, voor 't lest, dat ik u spreêkke" (blz. 131).
De afhankelijkheid gaat niet zo ver, dat wij alle onnauwkeurigheden en
foutieve vertalingen van Vondel bij Doncker terugvinden. Deze heeft wel degelijk ook de Latijnse tekst met ernst geraadpleegd en dusdoende meermalen een
kleine onjuistheid uit de proza-vertaling weten te vermijden. Maar het aantal
keren dat hij de aberraties van Vondel overneemt, is toch wel opvallend groot.
Misschien het meest sprekende voorbeeld vindt men in zijn vertaling van Aen.
VII, 408-414. Na koningin Amata tegen de Trojanen te hebben opgezet, begeeft de Furie Alecto zich naar het verblijf van Turnus om ook deze Rutulische prins in haat tegen de vreemdelingen te doen ontvlammen:
Protinus hinc fuscis tristis dea tollitur alis
Audacis Rutuli ad muros, quam dicitur urbem
410 Acrisioneis Danaë fundasse colonis,
Praecipiti delata Noto. Locus Ardea quondam
Dictus avis, et nunc magnum manet Ardea nomen;
Sed fortuna fuit. Tectis hic Turnus in altis
Jam mediam nigra carpebat nocte quietem. 87
8 4 Bruno doet dit in een lange tussenzin, die te merkwaardig is om niet te worden geci-

teerd : ,,... I. van Vondelen (wiens klare, duydelijcke, onghedrongene, grondighe,
bondighe, beknopte, aerdighe, vloeyende, de Latijnsche manier van spreecken seer
wel op eygenschap van de onse draeyende, en om alles in een woordt te segghen,
onverbeterlijcke vertalinghe, my een groot licht, een stercke handt, een vaerdighe
reddinge op verscheydene plaetsen, daer ick anders lichtelijck langher, ofte wel geheel
soude voor hebben staen blijven, geleent heeft) ...."
8 5 Zie boven, blz. 628, noot 79 en 80.
8 8 Zie boven, blz. 408.
87 Letterlijke vertaling:
„Terstond wordt de onheilsgodin door haar grauwe vleugels
vanhier gevoerd naar de wallen [de stad] van de stoutmoedige Rutuliër [Turnus] :
de stad waarvan men zegt dat Danaë, daarheen gedreven door de heftige Zuidenwind,
ze met behulp van kolonisten van Acrisius [ = koning van Argos, vader van Danaë]
gesticht heeft. Weleer werd de plaats door de voorvaderen Ardea genoemd, en nog
steeds leeft de grote naam Ardea voort, maar haar voorspoed is voorbij. In de verheven gebouwen van deze stad genoot Turnus in de donkere nacht reeds het midden
van zijn slaap [had Turnus reeds de halve nacht slapend doorgebracht]".
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Vondel had dit als volgt vertaald (WB VI, 782, reg. 445-451):
zoo wort de felle Godin terstont snel door den wint, op haer vale wiecken,
van hier naer de muren des stouten Rutulers henegevoert: een stadt, zoo
men zeit, gesticht door bouwtroepen, naer Akrisius, haren vader, genoemt. De plaets hiet eertijts Ardea by de voorvaders: en nu is Ardea een
naemhaftige stadt. Maer by geval lagh Turnus nu hier in 't hooge hof, by
duister nacht, in het beste van zijnen slaep.
In zijn annotatie bij deze regels wijst Verdenius op de onjuistheden die daarin
voorkomen. In de eerste plaats is de naam Danaë weggevallen, waardoor
„haren vader" als bijstelling bij Akrisius in de lucht komt te hangen. 88 Verder
heeft Vondel Praecipiti delata Noto verkeerd verbonden; hij betrekt deze
woorden op Alecto („snel door den wint ... henegevoert”) in plaats van op
Danaë. „En nu is Ardea een naemhaftige stadt" geeft niet weer wat er
bij Vergilius in vs.412b staat. Dat hangt samen met het feit, dat Vondel achter
vs.412 kennelijk een punt gelezen heeft 89 en als gevolg daarvan Sed fortuna
fuit (vs.413a) op het slapen van Turnus betrokken heeft: „Maer by geval
lagh Turnus ...". Tenslotte valt nog de eigenaardige vertaling van coloni
met bouwtroepen te vermelden. Het wordt niet goed duidelijk of Vondel
daarmee uitgaande van de primaire betekenis van colonus: landbouwer
„groepen boeren" bedoelt dan wel „stedebouwers"; de corresponderende regels
in de vers-vertaling doen het laatste vermoeden. 99
Al deze eigenaardigheden vinden wij precies zo bij Doncker terug, zelfs het
wegvallen van de naam Danaë!

5

Van hier, straks wreed' Godinne op bruine wiekken zweve
Naar stoute Rut'lus veste (een stadt, zóó werd bericht,
Genaamd naar vaar Akrys', van 't bóuwvólk 66k gesticht)
Snel door den wind gevoerd. Eerst Ardea, zoo noemden
Voorvaders deze plaats: nu blyft het een beroemde
Stadt. Turnus by geval, hier in dit hóóge hof,
Het midden van zyn rust, by duist're nacht, betrof:
(blz.157)

Doncker maakt er zelfs nog een fout bij. Hij betrekt Vondel's „naer Akrisius,

haren vader, genoemt" op de stad in plaats van op 't bóuwvólk. Het is een
vergissing die op grond van de Nederlandse tekst begrijpelijk is, maar ondenkbaar op grond van de Latijnse. Er blijkt uit, dat Doncker hier uitging van
Vondel's vertaling zènder raadpleging van de oorspronkelijke tekst.
Hoewel er een systematischer en vollediger onderzoek van Doncker's vertaling nodig zou zijn om tot definitieve conclusies te komen omtrent de invloed
die Vondel's A eneis-in-proza daarop heeft uitgeoefend, meen ik toch dat wij
op basis van het bovenstaande al wel een voorlopige indruk kunnen formuleren. Het heeft er alle schijn van, dat Dirck Doncker de Latijnse tekst van Vergilius en de Nederlandse proza-vertaling van Vondel als praktisch gelijkwaar-

8 8 In Vondel's vers-vertaling van 1660 komt de naam Danaë wèl voor (WB VI, 783, reg. 601).
89 Het is mogelijk, dat die punt in de door hem gebruikte tekst-editie inderdaad voorkwam. Ik trof er een aan in de Keulse uitgave (1628) van de Vergilius-editie door
De la Cerda.
9 ° De bewuste regels luiden (WB VI, 783, reg. 601-602) :
Daer Danaë een stadt, gelijck men zeght, liet bouwen
Door troepen, die Akrys haer vaders naem behouwen.
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dige bronnen naast en door elkaar heeft gebruikt. Nu eens richtte hij zich
meer naar de ene, dan weer naar de andere, al naar gelang dit hem bij zijn
regelrymen het beste uitkwam en waarschijnlijk ook wel: al naar gelang
het Latijn hem meer of minder moeite kostte.
Priamus' laatste ogenblikken met Hecuba

Die indruk wordt nogmaal bevestigd bij lezing van het citaat, dat ik hieronder laat volgen ter illustratie van het gemiddelde resultaat dat Doncker in
een samenhangende episode weet te bereiken. Ik koos daarvoor zijn vertaling
van Aen. II, 506-525, waarin Aneas vertelt over de laatste ogenblikken van koning Priamus. Om het de lezer mogelijk te maken na te gaan, hoe naast Vergilius ook Vondel als bron heeft gefungeerd, laat ik hun beider tekst voorafgaan.
Vergilius:
Forsitan et Priami fuerint quae fata requiras.
Urbis uti captae casum convulsaque vidit
Limina tectorum et medium in penetralibus hostem,
Arma diu senior desueta trementibus aevo
510 Circumdat nequiquam umeris et inutile ferrum
Cingitur ac densos fertur moriturus in hostes.
Aedibus in mediis nudoque sub aetheris axe
Ingens ara fuit, juxtaque veterrima laurus,
Incumbens arae atque umbra complexa Penates.
515 Hic Hecuba et natae nequiquam altaria circum,
Praecipites atra ceu tempestate columbae,
Condensae et divum amplexae simulacra sedebant.
Ipsum autem sumptis Priamum juvenalibus armis
Ut vidit: Quae mens tam dira, miserrime conjunx,
520 Impulit his cingi telis? aut quo ruis? inquit.

Non tali auxilio nec defensoribus istis
Tempus eget; non, si ipse meus nunc afforet Hector.
Huc tandem concede; haec ara tuebitur omnes,
Aut moriere simul. Sic ore effata recepit
525 Ad sese et sacra longaevum in sede locavit.
Vondel (WB VI, 456, reg. 536-556):

Mogelijck wist ghy oock gaerne, hoe Priaem aen zijn endt geraeckte.
Toen d'oude man den ondergangk der overweldighde stadt, de poorten
van zijn palais ter neder gevelt, en den vyant binnen in zijn hof zagh,
schoot hy, bevende van ouderdom, het harnas, in langen fijt niet gedragen, aen 't lijf, en gorde het zwaert te vergeefs op de zijde, en begaf
zich midden in den drang der vyanden, om zich doot te vechten. Midden
in het hof, onder den blaeuwen hemel, stont een groot altaer, waer over
een oude laurier hing, die met de schaduwe van zijn loof de Huisgoden
bedeckte. Hier zocht zich Hekube met hare dochteren, dicht by malkanderen (gelijck duiven, by byster onweder schielijck neergevallen) rontom
het altaer te bergen, en zy omhelsden vast de beelden der Goden. Maer
toen zy nu Priaem zelf in 't harnas zagh, dat hy eertijts in zijne jeught
droegh, sprackze: mijn ellendige man, wat dollicheit rijdt u, dat ghy deze
wapens aenschiet? of waer wilt ghy hene? Wy hebben zulck een hulp,
zulcke beschermers nu niet van doen; al waer schoon mijn Hektor zelf
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hier tegenwoordigh. Kom toch hier by ons: dit altaer zal ons al te zamen
beschutten; of wy zullen met malkanderen sterven. Zoo sprekende trockze
hem naer zich toe, en zette den stockouden man op de heilige plaets,
daerze zat.

Doncker, blz. 39: 91
Gy moóg'lyk gaarne wist, hoe Priaam is gebleven.
Als hy zag 't hof ontpóórt, en overheêrd de stad,
06k 't binnenst' van 't palais den vijand in al had:
Met wapens lange ontwend, den ouden man omgórde
510 Niet min zyn bevend' lyf, en zóó te sterven pórde 92
In 't mid van 's vijands drang, met 't zwaard vergeêfs op zyd.
Op 't middelpunt des hófs, een outer, God gewyd,
Blóót onder d'hemel stond; daar by een oud' lauriere,
Wiens schaduw 't Outer dekt, en blaán om d'huisgoón zwieren.
515 Hier Hekuba, om 't altaar, vald met haar dochters neêr,
Als duiven plóts'ling doen, in byster zwaar onweêr;
Der Goden beêlden zy daar vast t'omhelzen zoekken.
Maar toen ze Priaam zag, met 't harnasch aengetroekken"
Zyns jeugds: wat dulheid, sprak ze, u in elende ontzind?
520 0 man! waar heên? waarom ik u in 't harnasch vind?
Zóodanig een behulp, noch die ons zóó verweren,
Alwaar 't myn Hector zelf: mach wel deêz tyd ontberen.
Komt hier toch; dit altaar ons nu beschutten zal;
(Dus sprekend', trok ze hem) of t'zaam wy sterven all:
525 En heêft den ouden man deêz plaats, tot rust, bevolen.

Onmiddellijk daarop volgt dan de episode, waarin Pyrrhus de vluchtende
Polytes doodt en Priamus, in een machteloze poging zijn zoon te wreken, smadelijk door zijn vijand wordt afgemaakt.
Conclusie

Evenmin als de vertaling van Roeland van Engelen heeft die van Dirck
Doncker enige literaire waarde. Niet alleen vanwege de onmogelijke opzet die
bij voorbaat elke poëtische opvlucht uitsloot, maar ook omdat Doncker te
weinig dichterlijke aanleg bezat om zelfs incidenteel meer te kunnen doen dan
passen en meten. Hij blijft beneden het peil, dat zijn voorbeeld Henrick Bruno
bij dezelfde opzet ten opzichte van de Eclogae had weten te bereiken, 94 hoeveel
ook daarop valt af te dingen. Doncker komt nooit uit boven het construeren
van moeizaam in elkaar gewrongen regelrymen. Dat desondanks zijn werk
leesbaarder is uitgevallen dan dat van Van Engelen, is enerzijds het gevolg van
een andere opvatting omtrent „letterlijkheid" en anderzijds van zijn grotere
afhankelijkheid van Vondel. Deze beide factoren hangen trouwens nauw met
elkaar samen. Voor Doncker is de „letterlijkheid" van Vondel even aanvaard-

91 Ter tegemoetkoming aan de lezer geef ik bij de tekst van Doncker dezelfde regelnummering als bij het Latijn. In werkelijkheid zijn het bij hem — doordat hij de voorafgaande
halve regels uit het Boek niet heeft meegeteld — reg. 502-521.
9 2 te sterven porde: zich op weg begaf om te sterven.
93 aengetroekken: aangetrokken (woordvervorming rimae causa).
94 Dat blijkt duidelijk, wanneer men Bruno's werk legt naast de vertaling van de Eclogae,
die Doncker in 1688 liet verschijnen. Bruno weet veel soepeler en vloeiender te blijven
dan zijn navolger.
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baar als die van Vergilius, zodat hij in veel ruimere mate bij de eerste kan
aansluiten dan zijn Antwerpse collega die zijn vertaling
althans in principe
bedoelde als middel „tot verlichting des lerens" van het Latijn door de
„Iovnckhyt" aan wie hij zijn werk opdroeg.
Met enige overdrijving, maar zeker niet geheel ten onrechte, zou men kunnen zeggen dat Doncker de betrekkelijke! leesbaarheid van zijn Aeneis
aan de proza-vertaling van Vondel te danken heeft.
§ 6.

BESLUIT

Wanneer Henrick Bruno in 1653 zijn vertaling van Vergilius' Eclogae voor
de druk gereed maakt, verklaart hij in zijn „Aen den bescheydenen Leser" nadrukkelijk:
Had I. van Vondelen [ ... ] de handt soo wel aen 't rijm als aen 't rijmloose geslaghen, ick soude mijne handen daer wel af, en mijn pen wel
t'huys ghehouden hebben; want dat soude gheweest zijn, Iliada post
Homerum scribere.

Vondel had met zijn vertaling-in-proza uit 1646 aan Vergilius niet alle eer bewezen die hem rechtens toekwam, en:
soo hebbe ick mijn lust tot dit werck, waer toe sijne wel-gemelte vertalinghe my de sterckste prickel gaf, niet kunnen weder-houden.
De A eneis-vertalingen van Westerbaen, Van Engelen en Doncker moeten tegen deze zelfde achtergrond worden gezien. De „sterckste prickel" voor de
drie dichters om Vergilius' epos in Nederlandse verzen over te brengen, was
dat Vondel het in 1646 bij „'t rijm-loose" gelaten had. Diens verdediging van
een proza-vertaling had enerzijds wel de stoot gegeven tot de publikatie van een
aantal epos-overzettingen in Nederlands proza (de Odyssee, de Ilias, de
Orlando furioso, de Gerusalemme liberata), maar was anderzijds
vooral ten
aanzien van Vergilius
toch niet als definitief aanvaard. In 1651 tekende
Matthijs van de Merwede er al protest tegen aan, en in 1653 deed Bruno
zij het veel minder agressief
in wezen hetzelfde.
Bij Westerbaen, Van Engelen en Doncker valt niet met absolute zekerheid
vast te stellen, dat zij hun vers-vertalingen van de Aeneis hebben opgezet om

de leemte te vullen die Vondel gelaten had. Omdat hun werk eerst na het verschijnen van diens Vergilius-in-dichtvorm het licht zag, konden zij dit in hun
opdrachten en voorberichten niet meer als argument aanvoeren. Bij Westerbaen kan men echter uit de feiten afleiden, dat hij met zijn vertaling begonnen
is vóórdat Vondel's A eneis-in-verzen van de pers kwam en naar alle waarschijnlijkheid vóórdat hij wist dat deze op komst was. Zijn Eerste ses Boecken
verschenen ongeveer gelijktijdig met Vondel's berijming, en uit het lofdicht
van Joan Blasius blijkt dat zijn vrienden daarin de éérste Nederlandse versvertaling van de Aeneis zagen.
Verdenius vraagt zich af, of het samenvallen van de beide uitgaven als

kritiek van Westerbaen op Vondel moet worden beschouwd: „Mag men
hier enig verband leggen, nl. dit, dat Westerbaen, de man die ook een
klassieke opvoeding had genoten, eens wilde tonen, hoe Vergilius moest
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worden vertaald?". 95 Ik meen dat dit uitgesloten moet worden geacht.
Niet alleen weten wij, dat Westerbaen, ondanks zijn theologische polemieken met Vondel, grote waardering had voor diens dichterschap, maar
bovendien zou hij
wanneer zijn eigen vertaling als kritiek op die van
Vondel bedoeld was
niet zo geregeld en „huldigend" bij diens proza
hebben aangesloten als wij hem hebben zien doen. Westerbaen zal ongetwijfeld de Latinistische onnauwkeurigheden in Vondel's vertaling hebben
opgemerkt, maar dat belette hem niet er
om nog eens de uitdrukking
van Geerts te gebruiken
tevens het werk „van een groot taalkunstenaar" in te onderkennen. Zijn opzet was dan ook niet, Vondel te kritiseren, maar diens „rijm-loos" aan te vullen met „rijm".
Bij Roeland van Engelen is het niet mogelijk na te gaan, of hij reeds aan het
werk was, toen de vers-vertaling van Vondel verscheen. Waarschijnlijk is dit
echter wel. Bij zijn opzet kan hij zich slechts traag en moeizaam door boek na
boek hebben heengeworsteld. Dat hij daarbij af en toe steunde op Vondel's
proza-vertaling, staat wel vast; of hij ook diens Vergilius-in-verzen gekend
heeft, blijft echter onzeker. In zijn Opdracht „Aen de Iovnckhyt" legt hij
sterk de nadruk op de betekenis van de versvorm, die hij aan zijn werk geeft.
Maar hij heeft daarmee een utilitaire bedoeling het aanleren van het Latijn
en beoogt dus iets anders dan Westerbaen die wilde voltooien wat Vondel
onvoltooid gelaten had. Van Engelen staat dan ook enigszins apart, al doet het
accent dat hij legt op de vers-vorm van zijn werk, vermoeden dat hij meende
bezig te zijn met iets dat vóór hem nog geen ander gedaan had.
Ook bij Dirck Doncker hebben wij geen zekerheid. Maar hier is naar mijn
mening eveneens de waarschijnlijkheid groot, dat hij met zijn vertaling begonnen is voordat er een A eneis-in-verzen beschikbaar was. Hij wilde voor Vergilius' epos doen wat Bruno voor diens Eclogae had gedaan, en het lijkt mij
verantwoord aan te nemen dat hij evenmin als de Hoornse conrector zich
daartoe zou hebben gezet als Vondel „de handt soo wel aen 't rijm als aen 't
rijm-loose geslaghen" had. Het pas- en meetwerk van zijn regelrymen kostte
hem echter zoveel tijd, dat zowel Vondel als Westerbaen hun vers-vertalingen
hadden uitgegeven, voordat hij met de zijne gereed was. Toen had hij even-

wel al zoveel energie aan zijn werk ten koste gelegd, dat hij besloot het desondanks af te maken en te publiceren (met een beroep op het andersoortige
karakter dat het regelrym eraan gaf).
Wij mogen dus concluderen, dat Vondel's proza-vertaling van de Aeneis
niet slechts in het algeméén de belangstelling voor Vergilius' epos heeft gestimuleerd, maar bovendien een aantal dichters geactiveerd heeft tot het
schrijven van een vers-vertaling. Dat Vondel hen tenslotte allen te vlug af
bleek, zodat zijn eigen vers-vertaling vóór de hunne verscheen, doet daaraan
niets af. Het verdoezelt alleen maar het uitzicht op de samenhang tussen de
verschillende publikaties.
Vondel's A eneis-in-proza heeft echter méér gedaan dan andere dichters
activeren tot een vertaling-in-verzen. Zijn werk was voor hen tevens een voorbeeld, waarvan elk van hen in meerdere of mindere mate gebruik heeft gemaakt. Het was na 1646 niet meer mogelijk Vergilius te vertalen, zonder reke9 5 A. A. Verdenius, Vondel tussen Latinisten, in: De Nieuwe Taalgids XXXV (1941), blz.
225-229; het citaat op blz. 227, noot 1.
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ving te houden met de basis die Vondel daarvoor gelegd had
niet doordat
hij het Latijn, maar doordat hij het Nèderlands zo volkomen beheerste. In de
Vergilius-vertalingen uit de tweede helft van de 17de eeuw vinden wij telkens
weer het bewijs voor de invloed die hij daarmee heeft uitgeoefend.
In poëtisch opzicht wint Vondel het met zijn vers-vertaling, ondanks de
bezwaren die daartegen kunnen worden aangevoerd, 96 gemakkelijk van zijn
drie mededingers. Westerbaen vertaalt wel vaak nauwkeuriger en duidelijker
dan hij, maar door de gemoedelijkheid van zijn taalgebruik laat hij het epos
te veel afglijden naar het niveau van een berijmd verhaal. Doncker levert met
zijn pas- en meetwerk een curieuse prestatie, waaraan géén literaire waarde kan
worden toegekend, maar die als knutsel-rijm betrekkelijk geslaagd mag heten.
Van Engelen daarentegen is er niet in geslaagd aan zijn oorspronkelijke opzet
vast te houden; mede daarom kan zijn werk alleen maar een mislukking worden genoemd.

sa

Zie boven, blz. 441.
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XIII
HOOFDSTUK XIII

„Joannes de Boetgezant"
Vondel's "Joannes
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die noch ongedruckt zijn". 3 Waarom het geheel eerst drie jaar later werd uitgegeven, is niet goed duidelijk; wellicht waren er enkele gedeelten, die de dichter
nog niet helemaal bevredigden en die hij vóór d e publikatie wilde herzien. Hoe
dit echter ook zij, in ieder geval was Vondel's aandacht na de voltooiing van
de Bespiegelingen verschoven. Het zijn niet meer de geheimenissen van God,
die hem bezighouden, maar het ontstaan en de groei van Zijn Kerk op aarde.
En het is uit de bezinning op „dit werck der wercken" Gods, 4 dat niet alleen
De Heerlyckheit der Kercke is voortgekomen, maar ook Joannes de Boetgezant. Deze twee hangen wèl met elkaar samen.
Om die samenhang duidelijk te maken, kan ik niet beter doen dan uitgaan
van het eerstgenoemde werk, al is dit althans in zijn definitieve vorm
eerst na de Joannes tot stand gekomen. In drie boeken bezingt Vondel daar
achtereenvolgens de Ingang, de Opgang en de Voortgang van de Kerk. Het
eerste Boek begint met de vermelding van „Godts eeuwigh Kerckbesluit" vóór
de grondlegging van de tijd en laat vervolgens alle „beloften, afbeeldingen en
voorspellingen" de revue passeren, die in het Oude Testament daaromtrent te
vinden zijn. In het tweede Boek wordt de Kerk door Christus gesticht en
groeit zij ondanks alle vervolgingen naar de zegepraal, als Constantijn de
Grote „Op 't gouden Kapitool, de kruisbanieren plant" (II, 934). Het derde
Boek tenslotte behandelt de grote gevaren, die ook daarna de Kerk door toedoen van ketters en heidenen voortdurend blijven bedreigen, maar die haar
dank zij Gods genade niet ten onder kunnen brengen, „Schoon reis op reis een
lijf- en zielpest overwaeit, // En d'acker van de Kerck met onkruit wort bezaeit" (III, 955-956). Vondel beëindigt dit overzicht met de Kruistochten. De
Reformatie en alles wat daarmee samenhangt, laat hij rusten. De enige lijn,
die hij naar de eigen tijd doortrekt, is die van het Turkse gevaar dat Wenen
en daarmee heel het Christelijke Westen nog altijd boven het hoofd hangt. 5
Zelfs uit dit summiere overzicht valt op te maken, dat het tweede Boek
het hoogtepunt van De Heerlyckheit der Kercke vormt. Het omspant de gebeurtenissen tussen de twee meest beslissende momenten in het bestaan van de
Kerk op aarde: haar stichting door Christus en haar verlossing door Constantijn. Van deze twee momenten is natuurlijk het eerste verreweg het belangrijkste. Men zou dan ook verwachten, dat Vondel daarop uitvoerig zou zijn ingegaan en alle registers van zijn dichterschap zou hebben opengetrokken in een
verheerlijkende beschrijving van Christus' heilswerk dat de Kerk tot aanzijn
riep. Maar daarvan is geen sprake; juist op dit punt beperkt hij zich integendeel tot het uiterste. In een bestek van niet meer dan 28 regels (vs.55-82)
wordt uiteengezet dat „De Kerck wort in Christus Doop begonnen"
zoals
Vondel's marginale samenvatting van deze passage luidt
en vervolgens
door Zijn dood „bekraghtigt en volwrocht" is (II, 81). Dat is alles! Elke poging
tot evocatie van de Kerkstichting als decisieve en adembenemende gebeurtenis
blijft achterwege. De dichter vermeldt ze slechts terloops, bij wijze van inleiding, om dan over te gaan tot de geschiedenis van de aldus gestichte Kerk,
met de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag als zijn eigenlijke
uitgangspunt.
WB VIII, blz. 735, reg. 18-20.
De Heerlyckheit der Kercke I, 6 (WB IX, blz. 801).
5
Waarom Vondel zijn Kerk-geschiedenis met de kruistochten laat eindigen, is een vraag
waarop ik hier niet behoef in te gaan. Men zie daarvoor de Aantekening van H. W. E.
Moller in WB IX, blz. 984-985.
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Vondel is er zich kenne lijk van bewust geweest, dat een motivering van
deze voor de lezer zowel teleurstellende als onverwachte terughouding
ten aanzien van het ontstaan der Kerk niet gemist kon worden. In de regels
83-94 geeft hij dan ook wat hij in zijn marginale notitie bij deze passage aanduidt als de „Reden waerom Christus geboorte leven en sterven hier overgeslagen wort". Erg duidelijk is die motivering overigens niet uitgevallen, want
de in margine aangekondigde reden wordt in de bewuste versregels niet onder
woorden gebracht. De dichter wijst er slechts op, hoe „heerlijck" de Kerk in
zijn leerdicht zou „opgaen", als daarin de glorie van Christus' leven en sterven,
opstanding en hemelvaart een plaats gekregen had. Maar, zo gaat hij dan
voort:

90

Maer laet u Lukas dees historien afmaelen,
Wiens tekeningen, oock haer goddelijcke straelen,
Voorheene schoten in mijn' trouwen Boetgezant,
En klaeren spiegel van den Godtsdienst: want zijn hant,
Gestiert van 's hemels geest, Emanuël geleide
Van Nazareth, tot daer hy uit de weerelt scheide,
En opvoer, als een helt, naer Godt, van wien hy quam,
En die hem wellekomde, en in zijne armen nam.
(WB IX,blz.832)

Vondel verwijst dus voor de bijzonderheden van Christus' omwandeling op
aarde en daarmee van de stichting der Kerk naar het Evangelie van
Lucas. Waarom hij het bij de verwijzing meent te moeten laten, zegt hij er niet
bij. Gezien zijn eerbied voor de Bijbel, mogen wij echter aannemen dat hij
dit besloten achtte in de vermelding van het feit dat de hand van Lucas bij
het schrijven van zijn Evangelie werd „gestiert van 's hemels geest". Het was
tenslotte de Heilige Geest zèlf, die door deze hand het leven en sterven, de opstanding en hemelvaart van Christus beschreven had! Deze feiten behoorden tot
de diepste Heilsgeheimen, waarover de Bijbel spreekt. En evenals Tasso was
Vondel van mening dat zij daarom te heilig zijn dan dat zij door de dichterlijke
verbeelding zouden mogen worden uitgebreid of omspeeld. 6 Elke poëtische
uitbeelding van deze allerheiligste stof zou zowel aan Gods Zoon tekort doen

als aan Gods Geest.
De Kerk begint met de doop van Christus door Johannes. Daar ligt de verbinding tussen De Heerlyckheit der Kercke en Joannes de Boetgezant. Want
in Vondel's epos is die doop het hoogtepunt van de eerste drie boeken. Alles
wat daarin over de roeping en de prediking van Johannes wordt verteld, vindt
zijn climax in het moment waarop Christus door Johannes met water, en
door God met de Heilige Geest wordt gedoopt (Lucas 3:22). Hoe centraal
Vondel dit moment in de Heilsgeschiedenis acht, blijkt uit de dichterlijke
omkleding die hij eraan geeft. God roept de Hemelraad bijeen om aan alle
Hemelingen opdracht te geven bij de doop van Christus tegenwoordig te zijn
en die „met triomfe te vieren". Het vreugdebetoon van de Engelen bij de
doop van Jezus doet dan ook niet onder voor dat bij Zijn geboorte. Wanneer
Johannes Hem in het water van de Jordaan ondergedompeld heeft, opent zich
de hemel, en
6

Zie boven, blz. 151-152. Vgl. echter ook beneden, blz. 678.
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een hemelsche vertooning
Ontvout zich in de lucht, vol zang en spel: gelijck
Voorheene om Bethlehem een engelemuzijck
Het menschgeworden Woort, den zoon der maeght, begroete.
(II,396b-399; WB 1X,732)
Alleen tegen de achtergrond van wat in De Heerlyckheit der Kercke

over de
betekenis van Christus' doop als begin van de Kerk wordt gezegd, krijgt dit
zijn volle zin.
Men zou zich kunnen afvragen, of Vondel in de Joannes dan niet doet wat
hij in zijn leerdicht afwijst: het Evangelie-verhaal van de Heilige Geest tot
fabula maken voor een product van dichterlijke verbeelding. Dat is echter niet
het geval. Niet alle Bijbelstof is voor de dichter taboe, slechts de meest essentiële en meest Goddelijke. Aan het leven van Christus mocht Vondel naar zijn
overtuiging niet raken, maar aan dat van Johannes de Doper wèl uiteraard
met de beperking dat hij niet in strijd kwam met geest en strekking van het
Bijbelverhaal. En zo zien wij hem dan het grote moment van de doop in de
Jordaan wel degelijk omdichten, niet vanuit Christus, maar vanuit Johannes.
Natuurlijk verschijnt daarbij ook de figuur van Jezus ten tonele, maar Diens
rol kan nu strikt beperkt blijven tot wat er in de Bijbel uitdrukkelijk over Hem
wordt medegedeeld, zonder dichterlijke „versiering" die ontheiliging zou betekenen. De „hemelsche vertooning" bij de doop is tenslotte een Bijbels feit
(Lucas 3:21-22).
Het verband tussen de eerste drie boeken van de Joannes en het leerdicht
over de Kerk is dus wel heel nauw. Toch mag men daaruit niet besluiten,
dat Vondel's epos gezien moet worden als een soort inleiding op De Heerlyckheit der Kercke, een brede uitwerking van het moment der Kerk-stichting,
waarop dan in het leerdicht niet meer behoefde te worden ingegaan. Wanneer
hij het zo bedoeld had, zou Vondel er daar bij zijn verwijzing naar Lucas heel
anders over gesproken hebben dan wij hem zagen doen. In de betrokken passage vermeldt hij zijn „trouwen Boetgezant" slechts terloops als een werk dat 66k
op het Lucas-evangelie steunt, niet als uitbeelding van de stichting der Kerk.
Die stichting berust trouwens niet alléén op de doop in de Jordaan. Daarmee
begon zij slechts, om eerst zoals Vondel er dadelijk op laat volgen te
worden „bekraghtight, en volwrocht, // Toen 't kruisorakel storf, en sprack:
Het is volbroght" (Heerl. II, 81b-82). In de Joannes zijn wij slechts getuige
van het ontkiemen van de Kerk. Wij zien er „alree den boom uit zijnen wortel
groeien, // Die op het pinxterfeest op 't heerelijckst zal bloeien" (Heerl. II,
75b-76). Maar ook niet méér dan dat.
Er is echter nog een klemmender reden om de Joannes niet te zien als inleiding op De Heerlyckheit der Kercke. Ondanks het hierboven vermelde bezwaar zou men dat misschien toch nog wel kunnen verdedigen, als het epos
slechts bestond uit de eerste drie boeken, waarvan de doop de climax vormt.
Maar zo is het niet. Er volgen nèg drie boeken, die met de doop van Jezus
geen rechtstreeks verband houden. Daarin wordt Johannes door koning Herodes Antipas gevangen genomen en tenslotte
om Salome te belonen voor
haar dans
terechtgesteld. Er komt dus een geheel nieuw motief aan de
orde. Hoe belangrijk de plaats ook is, die de Doop in de Joannes inneemt, deze gebeurtenis is niet het enige en wellicht ook niet het voornaamste dat Vondel in zijn epos tot uitdrukking wilde brengen. Daarvan zullen wij bij onze
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analyse hebben uit te gaan, al mogen wij uiteraard de importantie van de Doop
als raakpunt met De Heerlyckheit der Kercke niet uit het oog verliezen.
Intussen laat zich uit het bovenstaande een even onverwachte als interessante
conclusie trekken. Vondel is met zijn Joannes minder ver van de mislukte
Constantinade afgeweken dan op het eerste gezicht lijkt. Natuurlijk zou deze
laatste een heel ander soort epos geworden zijn: vol oorlogsgeweld, Tassoniaans
in zijn uitbeelding van Constantijn's strijd om Rome als die van Godfried om
Jeruzalem. Maar ook dáárin zou het tenslotte gegaan zijn om een groot moment uit de geschiedenis van de Christelijke Kerk. Ik heb al vermeld, dat het
centrale boek van De Heerlyckheit der Kercke begint met de stichting en eindigt met de verlossing van de Kerk; tussen deze beide beslissende gebeurtenissen voltrekt zich haar „Opgang". Beide zijn uiteraard het werk van God, maar
Deze bedient zich daarbij van mensen. Als Vondel in zijn leerdicht aan Constantijn toekomt, noteert hij in zijn marginale samenvatting van diens optreden: „Konstantijn wort verweckt om het Christendom te verlossen". 7 Van
Johannes, zoals hij in de eerste drie boeken van het epos wordt getekend, zou
gezegd kunnen worden: „Joannes wort verweckt om de heirbaen voor Messias
te baenen en met sijnen doop de Kercke te stichten". Vondel's onvoltooid gebleven heldendicht en zijn volschreven Bijbel-epos hebben, bij alles wat ze
van elkaar scheidt, met elkaar gemeen dat zij beide betrokken zijn op de
Opgang van de Kerk. Overigens typeert het de geestelijke ontwikkeling van de
dichter dat hij in de jaren '30 zijn aandacht richtte op haar uiterlijke triomf,
terwijl in het epos van 1662 de nadruk valt op het innerlijke aspect van haar
ontstaan.
§ 2.

DE UITGAVEN

Gedurende Vondel's leven is er van de Joannes slechts één enkele uitgave
verschenen. Het titelblad daarvan luidt:
J. v. Vondels // Joannes // de Boetgezant. // Begrepen in zes boecken. //
vignet // t'Amsterdam, // Voor de weduwe van Abraham de Wees, op
den // Middel dam. M D C LXII.
-

Het is niet onmogelijk dat het uitblijven van herdrukken samenhangt met de
Rooms-Katholieke inslag van het epos, die de belangstelling van Protestantse
zijde getemperd zou kunnen hebben. In dit verband verdient het opmerking,
dat Geeraardt Brandt in zijn biographie de Joannes en de beide leerdichten
gezamenlijk karakteriseert als „boeken, waar in hy [ = Vondel] verscheide
stoffen van Godtgeleertheit in zuiver Duitsch met kunstige welsprekentheit
(hoewel, naar 't oordeel der Onroomschen, niet zonder groote misslagen) verhandelt". 8 Overigens moeten wij voorzichtig zijn met het veronderstellen van
oorzakelijk verband. Verschillende tragedies van Vondel uit deze tijd brachten
het vóór zijn dood evenmin tot een herdruk. 9
WB IX, blz. 855, bij vs. 899 vv.
Geeraardt Brandt, Leven van Vondel, blz. 55.
9 Zo de Zungchin en de Noah, beide van 1667. De Batavische gebroeders
en de Faëton,
beide van 1663, kregen in het jaar van verschijnen meer dan één oplage, maar werden
daarna eerst na Vondel's dood herdrukt. Hetzelfde geldt voor de Adam in ballingschap
van 1664. Vgl. J. H. W. Unger, Bibliographie van Vondels werken (Amsterdam 1888),
blz. 122-130. Aan dit werk heb ik voor deze paragraaf veel te danken.
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Hoe dit zij, het duurde tot 1696 voordat de Joannes opnieuw van de pers
kwam. Het initiatief daartoe ging uit van de Amsterdamse apotheker Abraham
Bogaert, die het bracht tot opperheelmeester van de Verenigde Oostindische
Compagnie. Behalve beschrijvingen van reizen in Oost-Azië publiceerde hij
een reeks gedichten en een aantal toneelstukken, deels oorspronkelijk, deels
vertaald. Ook het werk van anderen had zijn actieve belangstelling. Na zijn
her-uitgave van de Joannes bezorgde hij nog het werk van Focquenbroch en
de gedichten van Joan van Paffenrode.
Het titelblad van zijn editie van Vondel's epos luidt:
J. v. Vondels // Joannes // de Boetgezant. // Begrepen in zes boecken.
Uitgegeven door // Abraham Bógaert. // vignet // t'Amsterdam, // By de
weduwe van Gysbert de Groot, op den // Nieuwendyk. M D C XCVI.
Wij hebben hier te doen met een getrouwe herdruk van de oorspronkelijke uitgave. Alleen heeft Bogaert het „Aen den Lezer", dat bij Vondel achter het
epos was afgedrukt, naar voren gehaald en zelfs nog vóór de „Opdraght Des
Dichters" aan Johan Maurits van Nassau geplaatst. Verder heeft hij na de tekst
van de Joannes nog enkele Grafschriften van Joost van Vondel toegevoegd.
Het aldus ontstane geheel droeg hij in een gedicht van 86 alexandrijnen „Den
Heere en Mr. Daniel van Liebergen, Heemraad en Ontfanger van de Diemermeer, &c." op.
Dit opdrachtvers, dat stijl en toon van Vondel imiteert, zou geen bijzondere
aandacht verdienen, als het niet getuigde van een merkwaardige eenzijdigheid.
Wanneer Bogaert aan Van Liebergen de betekenis en de schoonheid van het
epos uiteenzet, beperkt hij zich namelijk tot de inhoud van de eerste drie boeken: de prediking van Johannes en de doop van Christus. Uitvoerig weidt hij
uit over „den stroom der vloejende Jordaan"; met eerbied verwijst hij naar
Vondel's uitbeelding van „den Schepper in den hemelraad" en naar de verschijning van „het Lam, dat 's weerelds zonden draagt" in het derde boek;
tenslotte karakteriseert hij Johannes' prediking, die het gehele tweede boek
beslaat, als „een onwaardeerbre schat", vol van „oude orakels, door Godts
geest ons nagebleven". Met geen woord wordt echter gerept over het tweede
deel van het epos: Johannes' confrontatie met Herodes Antipas en zijn onthoofding! Wie niet beter wist, zou uit Bogaert's gedicht de indruk krijgen dat
de Joannes slechts uit de eerste drie boeken bestaat.
Naar ik meen, werd het tweede deel van Vondel's epos niet toevallig doodgezwegen. Het is immers juist in dat tweede deel dat de dichter om Brandt's
woorden te gebruiken „naar 't oordeel der Onroomschen, niet zonder groote
misslagen" te werk is gegaan. Vondel wijkt hier véél verder van de Bijbelse
gegevens af dan in zijn eerste drie boeken. Niet alleen voegt hij allerlei legendarische bijzonderheden toe en legt hij Christus woorden in de mond die niet
door de Bijbel worden gestaafd, maar ook beschrijft hij Johannes' triomfantelijke verschijning in de Limbus Patrum: het Voorgeborchte der Vaderen,
waar volgens Rooms-Katholieke opvatting de zielen van de heiligen uit het
Oude Verbond wachtten op de komst van Christus die hen ten hemel zou
voeren. Het is dan ook begrijpelijk dat Bogaert aan dit alles stilzwijgend voorbijgaat. Ongetwijfeld zal hij de grootse verbeeldingen en beschrijvingen uit de
tweede helft van het epos ondanks hun sterk Roomse inslag persoonlijk als
poëzie hebben weten te waarderen en verwachtte hij dat vele anderen dit eveneens zouden doen -- waarom zou hij er anders een uitgave van hebben be642

zorgd? , maar om moeilijkheden te voorkomen kon een openlijke aanbeveling beter achterwege blijven.
Het Rooms-Katholieke karakter van de Joannes wordt door de verdere lotgavallen van het werk onderstreept. De edities na die van Bogaert komen alle
van Roomse zijde. In 1697 verscheen er een uitgave in de Zuidelijke Nederlanden bij Franciscus van Heurck te Brugge, met kerkelijke approbatie. In
1761 zag in Den Haag een Latijnse vertaling het licht: Justi Vondelii Joannis
metanoe-angeli sive poenitentiae praeconis, libri sex versibus latinis redditi;
de auteur was de priester-Oratoriaan Caspar Franciscus de Rees, die toen wellicht reeds overleden was. Vijf jaar later, in 1766, volgde een tweede editie,
ditmaal bij een Amsterdamse uitgever. Een afzonderlijke Nederlandse uitgave
kwam er eerst weer in 1840. De priester Joannes Matthias Schrant, oud-hoogleraar te Gent en sinds 1831 als tijdelijk hoogleraar in de letteren te Leiden aan
Siegenbeek toegevoegd, gaf er toen bij J. H. Gebhard & Comp. te Leiden

een nieuwe editie van, voor het eerst met uitvoerige aantekeningen en toelichtingen. Inmiddels was de Joannes echter ook weer verschenen in het 16de
deel van de eerste uitgave van Vondel's volledige oeuvre, de Dichterlijke werken van Joost van den Vondel, die van 1820 tot 1824 in 21 delen bij M.
Westerman te Amsterdam het licht zagen.
§ 3.

INHOUDS-OVERZICHT

Vondel deed in 1662 aan zijn Joannes een uitvoerig gedicht van 312 alexandrijnen voorafgaan, waarin hij zich richtte tot Johan Maurits van Nassau, de
Braziliaan. Ook liet hij op het epos nog een naschrift Aen den Lezer volgen.
De betekenis van dit voor- en nawerk kan evenwel niet goed worden uiteengezet, zolang de inhoud van de Joannes ons niet voor ogen staat. Hetzelfde
geldt voor de bronnen van de dichter en voor de twee belangrijke studies over
zijn epos, waarover wij beschikken: die van Pater Maximilianus en van S. J.
Pretorius. In afwijking van de volgorde, die ik in mijn vorige hoofdstukken als
regel heb aangehouden, laat ik dus ditmaal het inhouds-overzicht voorafgaan,
om eerst daarna de genoemde studies, alsmede Vondel's bronnen en zijn vooren nawerk aan de orde te stellen.

Boek I (492 regels) 10
Het eerste boek wordt ingezet met een exordium van 50 versregels, die
achtereenvolgens propositio, invocatio en dedicatio bevatten. De eerste laat ik
hier rusten, omdat ik er straks bij de interpretatie van de Joannes uitvoerig op
zal hebben in te gaan. In zijn invocatio roept Vondel de Engelenkoren
die
hij in margine „hemelsche zangheldinnen " [= Muzen] noemt
om bijstand
aan: „Geley met uw gezangk mijn hemelheldenwijs" (vs.27). Daarbij distancieert hij zich nadrukkelijk van de Parnassus en de Hippokreen uit de heidense
Oudheid. Zijn „zangbergh" is het hemels paradijs, zijn „paerdebron" het levende water dat „uit den troon van Godt en 't Lam, door duizent aders [ ... I
komt opgesprongen" (vs.28-33). Zijn Bijbelse stof doet niet onder voor wat
Homerus en Vergilius bezongen; integendeel: „Wie kiest wat Godt verkiest,
heeft best het wit getroffen" (vs.42).
In de dedicatio wijdt de dichter zijn epos toe aan zijn nicht Anna Bruining,
1 o Ik citeer steeds naar WB IX, blz. 675 794.
-
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het eerste kind van zijn jongste zuster Catharina. Anna was op 17-jarige leeftijd tot het Rooms-Katholicisme overgegaan, in dezelfde tijd als haar oom
Joost, wat de bijzondere band verklaart die tussen hen beiden bestond. 11 Later deed zij haar intrede in het klooster Bethlehem, van de Arme Klarissen te
Brussel, waar zij in 1658 haar geloften aflegde en definitief de sluier aannam. 12
Na het exordium wordt de narratio ingeleid met een descriptio loci
(vs.51-66), waarin met enkele woorden een indruk wordt gegeven van „den
bedorven staet in het kerckelijck en wereltlijck, in Judea, Galilea, en aengrenzende landen" (marginale samenvatting) op het ogenblik dat de tabula begint.
In deze 66 regels heeft Vondel duidelijk het voorbeeld van Tasso in de
Gerusalemme voor ogen gehad. Ook daar vinden wij achtereenvolgens de
propositio (st.1), de invocatio tot de Christelijke Muze (st.2-3), de
dedicatio, aan Alfonso d'Este (st.4-5), de descriptio loci (st.6 en 7, 1-2). 13
Met vs.67 komt dan het epos op gang. God ziet uit Zijn hemel op de aarde
neer en besluit dat het ogenblik gekomen is voor de openbaring van Christus
die sinds Zijn geboorte „schuilt, flaeu van glans en luister, // By weinigen gekent, om laegh noch stil en duister" (vs.93b-94). Maar dan moet eerst Johannes, daartoe „In moeders lichaem, door den hemelraet bescheiden" (vs.101),
als Zijn wegbereider optreden. De aartsengel Gabriël krijgt daarom opdracht
zich te begeven naar de woestijn waar Johannes zich ophoudt, om hem aan te
manen „in het ampt, hem toegekeurt, te treden, // Gelijck de geest hem leert,
en, 't menschdom tucht en zeden // Inscherpende, onvertsaeght te tuigen van
den helt, // Die hen verlossen komt van 's afgronts erfgewelt" (vs.117b-120).
Dat alles wordt met grote terughouding verteld, meer betogend dan beeldend, zonder enige poging tot evocatie van de Goddelijke of hemelse heerlijkheid. Met vs.125 begint dan echter de eerste van de reeks visionaire verbeeldingen die de Joannes tot een poëtisch meesterwerk maken. Ten opzichte van
Gabriël voelt de dichter zich vrij de terughouding te laten varen, die hij tegenover God in acht genomen had. Met woorden, waarin kleur en licht als het
ware ineenvloeien, beschrijft hij hoe de Aartsengel zich gereed maakt voor
zijn tocht. En hij volgt hem op zijn neervlucht naar Johannes' verblijfplaats in
de woestijn Quarante, westelijk van de Jordaan, waar Gabriël „streeck voor
over // Op 's woestijniers spelonck" (vs.142b-143a). Als tegenpool van deze
glanzende heerlijkheid tekent Vondel vervolgens die spelonk: weliswaar „een
wonderwerck, een rechte godtskapel" en wellicht „met den hamer van Godts
woort uit rots gekloncken" (vs.148-150), maar donker, zonder ander comfort
dan een stenen tafel, een biezen mat en een lamp. Johannes is in gebed verzonken, als Gabriël hem daar verschijnt „en lichte met zijn klaerheit // Den afP. Maximilianus O.F.M. cap., Gedichtencyclus voor Anna Bruining, in diens Vondelstudies,
posthuum uitgegeven door L. C. Michels (Terheijden 1968). blz. 241-332.
12 Dat zij in 1662 overste van haar klooster zou zijn geweest of geworden, zoals sinds
Schrant lange tijd werd aangenomen, wordt door Pater Maximilianus ( Vondelstudies,
blz. 270-271) op overtuigende gronden onwaarschijnlijk geacht.
13 Pater Maximilianus (Vondelstudies, blz. 15) ziet wel de overeenkomst tussen Vondel's
aanhef en die van Tasso, maar meent toch dat het begin van de Joannes is „opgebouwd naar model van Vergilius' Georgica". Daarbij laat hij echter buiten beschouwing dat — in directe aansluiting op het eigenlijke exordium — óók de descriptio loci
en de eerste episode van de narratio op het voorbeeld van Tasso zijn geïnspireerd.
11
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gescheiden14 toe: waerop terstont de naerheit 15 // En schaduwe verdween, de
lamp haer' glans verloor" (vs.193b-195). Eerst schrikt Johannes, „Maer d'aengenaeme geur des afgezants versterckte // Hem 't hart, en spreide zich rondom
de Godtskappel" (vs.202-203). Dan brengt Gabriël hem Gods opdracht over
„Om 't volck te dompelen, te wasschen in den vloet, // Te brengen tot berou,
op dat, het quaet geboet, // En zeden ingevoert, het menschdom met verlangen
// Den grooten heilant van de weerelt magh ontfangen" (vs.227-230). Deemoedig aanvaardt Johannes deze taak, waarop de Aartsengel hem verlaat en terugkeert naar de hemel.
Deze hele passage loopt parallel aan Gerusalemme I, st.7-17. Ook daar
ziet God op de aarde neer en besluit dan Gabriël naar de aarde te zenden;
ook daar wordt diens neervlucht beschreven; ook daar treft de Aartsengel de uitverkorene (in dit geval Godfried) in gebed aan en is diens
eerste reactie er een van schrik. Overigens hebben zowel Tasso als
Vondel hier Aeneis IV, 238-264, voor ogen gehad, waar Mercurius op
het bevel van Jupiter naar de aarde afdaalt om diens wil aan Aeneas
kenbaar te maken. In de beschrijving van Gabriël's afdaling uit de hemel
wedijvert Vondel zelfs bewust met Tasso in nauwere aansluiting van zijn
imitatio bij de tekst van Vergilius dan in de Gerusalemme was bereikt;
ik heb in ander verband al eerder op deze aemulatio gewezen. 16
Zeven dagen en zeven nachten bereidt Johannes zich op de uitvoering van
zijn taak voor. Onderwijl zorgt God, dat overal in het Joodse land het komende
optreden van de profeet wordt aangekondigd: „Een engel verkuntschapt met
bazuingeschal dat Joannes voorhanden is", zoals het in de marginale samenvatting wordt uitgedrukt.
Die engel
„heeltrompetter" zegt Vondel in de tekst-zelf
wordt in
vs.269-275 beschreven als een gekerstende versie van de Faam uit Aen.
IV, 173-188, wat erop neerkomt dat alleen de rusteloze activiteit wordt
vermeld en alle kwade eigenschappen van de heidense figuur achterwege
blijven, in het bijzonder haar uitbazuinen van leugens zowel als van waarheid.
Het gerucht van Johannes' aanstaande optreden veroorzaakt beroering onder de Joden: vreugdevolle verwachting bij sommigen, onrust en vrees bij
anderen. Ook Nikodemus en Jozef van Arimathea die later beiden tot
Jezus' vrienden zouden gaan behoren worden erdoor opgeschrikt en komen
bijeen om over dit nieuws van gedachten te wisselen. Nikodemus herinnert
zijn vriend aan de wonderbaarlijke gebeurtenissen bij de geboorte en de besnijdenis van Johannes, 17 en diens ontkomen aan de kindermoord in Bethlehem. Maar sindsdien heeft Johannes zich teruggetrokken in de woestijn en
„schuwt den ommegangk des volx" (vs.360). Nikodemus begrijpt dat niet.
Waarom deze stilte na de wonderen van de geboorte? En zal aan die stilte nu
inderdaad een einde komen? Jozef van Arimathea daarentegen twijfelt niet.
Hij houdt zijn vriend voor: „Hoe lang de tijt vertreckt, in groote zaecken
spoet // De hemel langkzaem: dat is meer dan eens gebleken" (vs.376-377). En
hij geeft daarvan tal van voorbeelden uit het Oude Testament en uit de natuur,
waarmee hij Nikodemus inderdaad bemoedigt. „Zoo scheidenze getroost van
14 Den afgescheiden: de kluizenaar.
18 Zie boven, blz. 8-10.

15 naerheit: somberheid, duisternis.
17 Vgl. Lucas 1: 5-25 en 39-80.
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een, en overwoegen // De profecyen, die op 's heilants komste sloegen"
(vs.445-446).
Uit deze episode blijkt wel heel duidelijk dat Vondel de structuur van het
epos volgt en de Joannes niet heeft opgezet als „dichterlijke levensbeschrijving". Hij begint mediis in rebus met de beslissende passage over
Johannes' roeping door Gabriël, en laat wat de lezers omtrent de voorgeschiedenis moeten weten, achteraf volgen als ingelast verhaal. De wonderen bij de geboorte van Johannes, waaruit blijkt dat deze reeds vóórdien
door God voor een bijzondere taak was uitverkoren, zijn voor een goed
begrip van zijn roeping en prediking tè belangrijk om onvermeld te kunnen blijven. Zij zijn even onmisbaar als achtergrond voor het vervolg van
de narratio als Aeneas' verhaal aan Dido over de ondergang van Troje
en zijn omzwervingen vóór de schipbreuk op de kust van Carthago. In
tegenstelling tot Vergilius kon Vondel de voorgeschiedenis van zijn held
bij zijn lezers echter zo bekend veronderstellen, dat het niet nodig was
daar uitvoerig op in te gaan. Daarom kan hij volstaan met ze min of
meer terloops in herinnering te brengen door het gesprek tussen Nikodemus en Jozef van Arimathea, in plaats van er een afzonderlijk boek aan te
wijden. Ook met het oog op de parallellie, die hij op andere wijze desondanks tussen zijn tweede boek en dat van de Aeneis weet te realiseren,
moet de manier waarop hij de voorgeschiedenis van Johannes verwerkte,
een gelukkige vondst worden genoemd.
Als de achtste dag na de roeping van Johannes aanbreekt, blijkt Gods
„heiltrompetter" zijn werk goed te hebben gedaan. Van alle kanten stroomt
het volk naar de woestijn „om nu den godtbeminden // Woestijnbeminner
eens te hooren en te zien" (vs.450b-451). Dan treedt Johannes uit zijn spelonk
om de schare toe te spreken. „Alle oogen dochten datze een Engelsch aenschijn zagen, // En schijn van heiligheit om 't hooft. elck zweegh in 't ront. //
Toen opende Godts geest d'orakels van dien mont" (vs.490-492).
De situatie is geheel dezelfde als op het moment dat Aeneas in Aen. II,
1-2, het woord neemt: „Conticuere omnes, intentique ora tenebant; //
Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto". 18
Boek II (514 regels)
Het tweede boek wordt geheel in beslag genomen door de prediking van
Johannes. Deze begint met zich aan de schare bekend te maken en haar mee
te delen dat God hem gezonden heeft om aan te kondigen dat „een gouden
tijt, een heileeu is voorhanden" (vs.26). Want de Messias is gekomen, „Die alle
schaduwen verdrijft voor uw gezicht, // De wet voltreckt, en wat in schaduw
doock verlicht" (vs.107-108). Hij, die onder het Oude Verbond slechts „gezien
wert in 't verschiet" (vs.128), heeft gestalte gekregen in het heden! Breed-uit
zet Johannes uiteen, hoe „De beelden en schaduwen wijzen op den Messias,
en zijne eigenschappen, ampt, en wercken" (marginale samenvatting bij
vs.113 vv.). Van Adam tot David en Salomo noemt hij een reeks van deze
praefiguraties, en hij herinnert aan de profetieën die nadien op Christus heb18

In Vondel's vertaling: „Elck zweegh stil, luisterde scherp toe, en had het oogh op hem.
Toen hief vader Eneas, van het hooge banckkussen aldus aen" (WB VI, blz. 414,
reg. 36-37).
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ben gedoeld. En nu is het dan zo ver: „Messias komt alree, verscheenen uit
den hoogen" (vs.238). Men stote zich niet aan de geringheid van Zijn verschijning: „Al komt hy slecht en arm en weerloos voor den dagh, // En niet
gelijck voorheen de voorzaet David plagh /1 Gewapent aen te treên met trotze
leeusstandaerden: // Hy komt geen weereltsch rijck noch aerdse kroon aenvaerden, // Maer om een hemelsch rijck te stichten in 't gemoedt // Des
menschen, zonder slagh en storten van veel bloet" (vs.251-256). Hij komt om
de wereld te veranderen: „Hy vindt een wildernis, en onder zijnen tredt //
Ontluickt een paradijs, van geen vergift besmet" (vs.267-268). Want de wijsheid van God is anders dan die der menschen; zij werkt „door stoffen en persoonen, // Heel slecht van aenzien, in der sterfelijcken oogh, // Op datze 't
hoogh verneêre, en 't laegh in top verhoogh!" (vs.286b-288). Zo heeft God
de wereld geschapen uit niets, het licht uit duisternis, de mens uit klei, „de
vrou uit ribbebeen" (vs.298). En zo zal Hij straks gebruik maken van „der
menschen ongeval" (vs.316) om Zijn heerlijkheid te tonen, als Jezus zieken
geneest en gestorvenen opwekt, „De stormen stilt, den wijn uit water weet te
scheppen, // En d'elementen toomt, als onder zijnen eedt (vs.322-323).
Tenslotte wijst Johannes nog op de „Getuigenissen dat Christus verscheenen
en voorhanden is" (marginale samenvatting bij vs.343 vv.) : de Engelenzang
bij Bethlehem, de ster van de koningen uit het Oosten, de verschijning van
Gabriël aan Zacharias en Maria. Maar nu komt het er dan ook op aan, Hem
te ontvangen zoals Hij ontvangen worden moet. God heeft hem, Johannes, gezonden om op te roepen tot verootmoediging, berouw en bekering: „Ontwaeckt, bereit den heer in 't harte eene effe baen" (vs.404). Zoals de Ninevieten boete deden op de boodschap van Jona, zo moeten nu de Joden het doen
op de zijne. Daartoe „biet (hy) elck zijnen dienst aen" (marginale samenvatting
bij vs.489 vv.). Hij zal „in dit geweste, om d'oevers der Jordaen, // My houdende, ieder op zijn vraegh ter antwoort staen. // Wie leeren wil, herkaeu mijn
dagelijckze raeden. // Wie zich besmet vint, kan het lichaem laten baden"
(vs.491b-494).
Daarmee besluit Johannes zijn rede. Hij werpt zich ter aarde neer voor een
ogenblik van stil gebed, en trekt zich dan in zijn spelonk terug tot de volgende
morgen.

Met opzet heb ik getracht zo goed mogelijk de grote lijn van Johannes'
betoog weer te geven, om te doen uitkomen dat het hier om een prediking
gaat en niet om een verhaal. In dat opzicht is er geen enkele parallellie
met het verslag dat Aeneas van zijn voorafgaande avonturen aan Dido
doet. Slechts in de afsluiting is er weer overeenkomst. Ook Aeneas trekt
zich na zijn verhaal terug om te gaan rusten: „Conticuit tandem factoque
hic fine quievit". 19 Voor het overige heeft het tweede boek van de Joannes
veel meer het karakter van een leerdicht dan van een epos. De overeenstemming met het eerste boek van De Heerlyckheit der Kercke is opvallend groot. Ook dáár vinden wij de lange reeks van voorafbeeldingen, beloften en profetieën uit het Oude Testament opgesomd. Het is bijna, of
Vondel in dat eerste boek slechts uitvoeriger herhaalt, wat hij Johannes in
diens prediking al had laten zeggen. Bij nader inzien blijkt dit echter toch
niet het geval. Integendeel, Vondel heeft met grote zorg gedifferentieerd.
19

Aen. III, 718. In Vondel's vertaling: ,,... en hier mede volendende, zweegh (hy) ten

leste stil, en gingk rusten" (WB VI, blz. 542, reg. 787-788).
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In de prediking van Johannes gaat het om alles wat naar Christus wijst,
in het eerste boek van het leerdicht om alles wat de Kerk aankondigt.
Uiteraard is er geen scherpe scheiding tussen het een en het ander, zodat
de beide uiteenzettingen elkaar wel eens gedeeltelijk overlappen. Maar de
verschillende strekking is onmiskenbaar: Johannes wijst naar Christus, het
leerdicht in aansluiting daarop naar Diens Kerk.
Boek III (600 regels)
De volgende morgen begeeft Johannes zich naar de plaats, waar een beek in
de Jordaan vloeit, om daar te leren en te dopen. 20 Onder de indruk van zijn
prediking van de vorige dag vragen de Joden hem wat zij moeten doen om
te „verlaeten 't kromme spoor, // Dat van Godts heirbaen wijckt" (vs.45b-46a).
Johannes „looft hunnen yver, en goetwilligheit", maar „bestraft de schijnheiligheit der wetgeleerden, Farizeen en Saduceen" (marginale samenvattingen bij
vs.61 vv. en 73 vv.). De tollenaren21 en soldaten, die hem vragen hoe zij gered
kunnen worden, krijgen aanwijzingen voor hun levensgedrag. Voor ieder heeft
Johannes een antwoord, „en dompelt in den vloet // Den toevloet van het
volck, verzaemt van alle zijden" (vs.166b-167). Eerst bij het ondergaan van de
zon keert hij weer terug naar zijn spelonk.
Dan volgt de tweede van de grote verbeeldingen uit de Joannes. God verschijnt „in den top der hemelen, verzelt // Met veltheer Michaël, en eenen
stoet staffieren, 22 // Die rondom hem en voor en achter heenezwieren"
vs.182b-184). Door de „rijxherouten" (vs.186) laat Hij van overal de leden
van Zijn Hemelraad bijeenroepen. „ ... men ziet hier op de heerschappyen, //
De vorstendommen, en de maghten23 opwaert glyen // Door 't zuiver hemelsch
blaeu, en ieder uit zijn hof" (vs.191b-193). Als allen in de raadzaal bijeenzijn,
treedt God daar binnen „En zet zich langsaem op een' troon van serafijnen"
(vs.203). Nooit straalde de blijdschap schoner uit Zijn ogen dan nu Hij aan de
Zijnen gaat „Ontvouwen wat hy in den boezem droegh besloten" (vs.212). Het
is nu tijd, dat Christus zich op aarde „in 't heilampt quijt" om „een kerck te

bouwen, en te winnen" (vs.226-227). Nog deze dag zal Hij naar de oever van
de Jordaan komen, waar Johannes optreedt als Zijn wegbereider. Het wordt
een beslissend moment in Gods werk: de stichting van Zijn Kerk. Heel de
Hemel dient daarvan dan ook getuige te zijn: „Wy willen dat met ons de negen englekooren // Een feest inwijden, nu hy naer den waterkant // Ten spiegel
voortreet, om zich van Joannes hant // Te laeten dompelen. dat zy een dagh
20

Vondel heeft een prachtig beeld voor het werk van Joannes. Deze heeft tot taak „Den

ongelijcken gront der harten, tot genoegen // Van zijnen lantheer, die 't bezaeien zal,
te ploegen, // Te breecken met de schaer en 't kouter van Godts woort" (III, 19-21),
Op dat, zoo dra hierop d'alzegenaer verschijn',
De mensch, geleken een verwilderde woestijn,
En dorre wildernis, verandere in een Eden,
Een hemelsch paradijs, daer Godt wort aengebeden,
In d'eerste oprechtheit, recht als hem de schepper schiep,
(vs. 25-30).
Eer hy te reuckeloos zijn heil en staet verliep.
2 i Ook hier weer een prachtig beeld : „De tollenaer, die 't volck, als roest het yzer, eet, //
En kanker 't vleesch verteert, bekent zijn schult met leet" (III, 149-150).
22 staffieren: lijfwachten.
aa heerschappyen, vorstendommen, maghten: drie van de hoogste orden in de hiërarchie
der Engelen.
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van eere" (vs.252-255). Want daaruit zal voortkomen „een kerck, een bruit, die
onder haere voeten, // De maen ziet ondergaen, het draeckenhooft geplet, 24 //
Den afgront brullen hoort, terwijlze, vry van smet, // En met de zon gekleet,
op mijnen troon gezeten, // Haer jammeren in 't • licht des hemels zal vergeeten" (vs.260b-264).
Voor zover ik weet, is de Hemelraad een eigen vinding van Vondel. In
Tasso's Gerusalemme komt geen hemelse tegenhanger van de Helleraad
voor. Het is mogelijk zoals Pater Maximilianus gedaan heeft 25 het
voorbeeld ervoor te zoeken in de vergadering van de Olympische goden
uit Aen. X, 1-117, en in elementen uit het eerste boek van de Metamorphoses (vs.177, 178, 206). Zelfs in de Gerusalemme kan men er desgewenst een aanloop toe vinden in canto IX, st.55 (slot) - 58 (begin), waar
Tasso ons God toont „nel trono augusto", omringd van hemelse machten
en engelen. Ik neem graag aan, dat deze plaatsen Vondel door het hoofd
hebben gespeeld, toen hij de samenkomst van de Hemelraad uitbeeldde.
Maar ik meen dat zij toch als secundair moeten worden gezien, en dat
de primaire impuls is uitgegaan van de behoefte aan een tegenhanger voor
de Helleraad, zoals Tasso die beschreven had en zoals hijzelf die in zijn
vierde boek zou overnemen. Het is zeker geen toeval, dat de beide beschrijvingen tot in details vrijwel parallel lopen. Hemelraad en Helleraad
vormen bij Vondel een antithetische eenheid. Hij ging voort op de weg
die door Tasso was ingeslagen, en buitte een mogelijkheid uit, die deze
zelf ongebruikt had gelaten.
Gods beslissing in de Hemelraad is op hetzelfde ogenblik de Zoon in Nazareth bekend. Gehoorzaam begeeft Hij zich op weg, „offrende een gebedt //
Den hemel op, gelijck een goude schael, vol geuren" (vs.266b-267). Vondel
tekent de tocht van Jezus naar de Jordaan als een triomf van de Levensvorst:
waar Hij Zijn voeten zet, komt de natuur tot nieuwe bloei. „Een lent van
bloemen verft de heuvels en de dalen. // ... // 't Gevogelt quinckeleert. de
blijde leeurick brengt // Zijn toonen by, en volght de keel der nachtegaelen. //
De bronaêr laeft het groen met versche waterstraelen. // De ceder neight zijn
kroon. natuur zet heur gelaet // Naer blijschap, en verkeert in eenen andren
staet" (vs.279, 282-286). Inmiddels roept de Engel, die als gekerstende Faam
fungeert, het grote nieuws uit en van alle kanten haasten de menigten zich naar
de Jordaan: „De huizen liepen leêgh. het ackerwerck bleef staen" (vs.293).
Dan breekt het moment aan, dat door dit alles is voorbereid. Jezus verschijnt aan de Jordaan en wordt door Johannes als Heiland en Immanuël begroet. Als Hij vraagt gedoopt te worden, weigert Johannes dit echter: „Genaecktge my? wasch gy mijn ziel van alle vlecken" (vs.368), roept hij verschrikt uit. Maar „Christus gebiet hem te gehoorzaemen" en „Joannes stelt
zich gehoorzaem in" (marginale samenvattingen bij vs.369 vv. en 377 vv.).
Driemaal dompelt hij „den allerzuiversten" (vs.389) onder in het water „dat
nu zachter ruischt en mompelt" (vs.387). En dan openen zich de hemelen:
24 Met de maen doelt Vondel ongetwijfeld op de Turkse halve maan, het grote gevaar voor
de Christenheid in zijn tijd. Het verpletterde draeckenhooft verwijst naar Gods ver2 5 P.

vloeking van de slang in Genesis 3: 15.
Maximilianus, Vondelstudies, blz. 16.
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Men zagh hierop terstont den hemel in 't verschiet
395 Zich openen om hoogh, ter eere van dien koning,
Aertspriester, en profeet. een hemelsche vertooning
Ontvout zich in de lucht, vol zang en spel: gelijck
Voorheene om Bethlehem een engelemuzijck
Het menschgeworden Woort, den zoon der maeght, begroete.
400 Elck zagh naer boven toe, en uit de lucht gemoete
Den strael van 't scherp gezicht een witte duif, een' gloet,
Een simple onnozelheit. zy daelde naer den vloet,
En hing, dat 's menschen oogh heur klaer moght onderkennen,
Een lange poos heel stil en zedigh op de pennen.
405 Toen daeldeze op de kruin des heilants, en verdween
Aen lucht in eenera glans en wederlicht. dus scheen
De Geest te zalven 't hooft der heilige geslachten.
De menighte, verruckt door allerley gedachten,
Vernam des vaders stem, die uit de starren viel:
410 Dit is mijn lieve zoon, de wellust van mijn ziel.
De hemel scheen om hoogh hier op te triomfeeren.
De schaeren schieten toe, aenbidden hem, en eeren
Den godtgewijden zoon, en zulck een donderstem
Verbaest het gansche lant, en schockt Jerusalem.
de derde van zijn
Vondel sluit zijn evocatie van dit Goddelijk gebeuren
af met een lyrisch-mediterende aanspraak tot de „gezegrote verbeeldingen
gende Jordaen", in welks water nu voor altijd „het vochtige element" geheiligd is tot „'t Geheimnisteken, dat het menschdom kan herbaren" : het genadeteken van de Doop (vs.415-444).
Na dit hoogtepunt kan de rest van het derde boek alleen maar een zakelijke
en toelichtende aanvulling zijn. Terwijl de Geest na de doop Jezus naar
de woestijn drijft om er door de duivel te worden verzocht, zet Johannes zijn
bekeringswerk voort bij Bethabara, aan de overzijde van de Jordaan. Daar
wordt hij bezocht door een afvaardiging van priesters en Levieten, die hem komen vragen wie hij is: de Messias, of Elia, of een profeet? Johannes antwoordt
ontkennend; hij is niet meer dan „de galm van Godt in dees woestijnen, //
Alleen een bloote galm, die haestigh zal verdwijnen" (vs.515b-516). Zijn
ambt „reickt verder niet, dan dat ick, Godt ten prijs, // Elck van my af, alleen
naer Godt den heilant wijs" (vs.533b-534). En weer sluit Vondel dan de episode af met een lyrisch-mediterende aanspraak, ditmaal tot Johannes en tot lof
van diens ootmoedigheid.
Dit alles mocht in Vondel's epos uiteraard niet ontbreken; daarvoor neemt
het in de Evangeliën een te belangrijke plaats in (Johannes 1:19-28). Het
is echter moeilijk zich aan de indruk te onttrekken, dat het in de structuur
van de Joannes eigenlijk beter achterwege had kunnen blijven of een
plaats had moeten vinden vóór de evocatie van de doop als grondlegging
van de Kerk. Zoals het nu is, werkt dit àl te uitgebreide „aanhangsel" op
de climax frustrerend, doordat het de aandacht van de lezer vermoeit en
verzwakt met althans in structureel opzicht secundaire of zelfs bijkomstige episoden. Dat bezwaar geldt ook voor vs.547-570, waar
Johannes opnieuw Christus aanwijst als het Lam Gods en twee van zijn
leerlingen Jezus naar Galilea volgen (verwerking van Johannes 1:29-40).
In de laatste dertig regels weet Vondel echter een nieuwe opvlucht te be650

reiken, die tevens het uitgangspunt zal blijken voor de gebeurtenissen uit het
vierde boek. Wanneer de leerlingen van Johannes er zich bij hem over beklagen dat Jezus méér aanhang krijgt dan hij en Zijn discipelen óók laat dopen,
antwoordt de profeet: „hy moet vermeerdren, ick verminderen" (vs.588b).
En in aansluiting daarop kondigt hij in een machtige profetie de triomf van
Christus over dood en hel aan:
Hy komt, gewapent met een onweêrstaenbre maght,
Het zwarte rijck des doots en van den helschen nacht
595 Bestormen, Lucifer, van 't eeuwigh licht gescheiden,
Ontwapenen, en voor zich in triomfe omleiden,
Met al den aenhang, die zich kante tegens Godt.
Men zal den wapenroof ten transse uit van het slot
Des hemels steecken. laet de hel hier tegens wroeten.
600 Al wat hem wederstaet moet buigen voor zijn voeten.

Boek IV (430 regels)

De profetie van Johannes klinkt door tot in de hel: „De hel ontzette zich
voor zulck een donderwoort" (vs.1). Verschrikt roept Lucifer zijn Helleraad
bijeen. Daarmee begint de vierde van Vondel's grote Joannes-verbeeldingen.
Van alle kanten spoeden de „onderaerdtsche raeden" zich „door slangboghtige
paden" naar de raadzaal (vs.7-8), „op 't schor getoet der naere hofklaroen"
(vs.13). Als zij daar bijeen zijn, zet Lucifer zich op zijn troon: „den hoogen
stoel, wien d'onderdaene necken // Van ongedierte en draeck ten stut en steunsel strecken" (vs.15b-16). Om het hoofd draagt hij „eene addrekroon" (vs.17);
in het donkere raadshol brandt „de lamp, vol peck en zwavel, // En baziliskusvet" (vs.19b-20a); het is doodstil in de overvolle ruimte. „En hy begon aldus,
gelijck een klock, te brommen" (vs.24).
In zijn toespraak herinnert Lucifer er zijn onderhorigen aan „watze sedert
den val der engelen al uitwrochten" (marginale samenvatting bij vs.25 vv.).
Zij hebben heel wat bereikt: „Wy wonnen op ons zijde aertspriesters, Farizeeuwen, // En schriftgeleerde, en kerck, en wetschool der Hebreeuwen, // Die
vliegen van ons hant, en wijden, nimmer moe, // Den afgront wieroock van
verdoemde zielen toe, // In schijn van heiligheit, als zy de wet verdraeien, //
En onkruit overal in Moses koren zaeien" (vs.35-40). Maar nu bedreigen
Christus en Johannes hun macht: „Dees beide passen reede, als fluit en zang,
op een" (vs.45). Daarom moeten zij ook beiden ten onder worden gebracht:
„Joannes moet'er eerst, en dan de meester kleven" (vs.51). Ieder van de duivels moet zich daarvoor inspannen; Lucifer geeft hun vrij spel. Maar vooral
Apollion de Verderver, zoals zijn naam beduidt moet laten zien wat hij
vermag. En er is haast bij : „Want zoo men lange drael', zy vallen ons te sterck"
(vs.54). Na deze rede van hun Meester stuiven de duivels uiteen, verspreiden zich over het Joodse land, „en leggen toe op schenden en bederven, //
Door heimelijck bedrogh, of openbaer gewelt" (vs.60b-61).
Dat is dus Vondel's imitatio van de Helleraad-scène uit de eerste 19
stanzen van canto Iv in Tasso's Gerusalemme. Op twee punten wijkt hij

sterk van zijn voorbeeld af: wat omvang en wat de monsterlijkheid van
de duivels betreft. Hij heeft slechts zestig regels nodig voor deze episode,
terwijl Tasso er bijna het dubbele aantal aan besteedt (zij het dat bij hem
de versregels korter zijn). Deze meerdere beknoptheid is vrijwel uitsluitend
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het gevolg van Vondel's terughoudendheid in de beschrijving van de gedrochtelijke duivelsgestalten en zijn tempering van de haat tegen God in
Lucifer's bij Tasso: Pluto's rede. Hij suggereert meer dan dat hij uitbeeldt, maar de werking van wat hij doet vermoeden is sterker dan die
van wat Tasso tracht te doen zien. Dat is goeddeels te danken aan het
feit dat bij hem de uitbeelding van de Helleraad antithetisch staat tegenover die van de Hemelraad in het vorige boek. Wij lezen de beschrijving
van de samenkomst der „onderaerdtsche raeden", terwijl wij die van de
Hemelingen nog levendig in gedachten hebben. De felle tegenstelling
spreekt voor zichzelf en maakt het onnodig in details af te dalen. Wij mogen, dunkt mij, dan ook vaststellen dat Vondel erin is geslaagd, in zijn
episode van de Helleraad Tasso te overtreffen door diens uiterlijke beschrijving te vervangen door de grotere suggestieve kracht van een antithese met de Hemelraad.
Apollion, die zo in het bijzonder door Lucifer was genoemd, laat zich niet
onbetuigd. Achtereenvolgens bezoekt hij in hun slaap de hogepriester Kajafas
en koning Herodes Antipas, de viervorst (tetrarch) van Galilea en Perea. Aan
de eerste verschijnt hij in de gedaante van de aartsengel Gabriël, aan de laatste
als diens vader Herodes de Grote. Beiden waarschuwt hij voor de gevaren, die
hen van Johannes' kant bedreigen. „Waeck op: zo krijgt Kajafas te horen
Joannes wijdt // Een' hoogerpriester in. 26 gy raeckt uw aenzien quijt"
(vs.77b-78). Herodes wordt eraan herinnerd dat hij niet van Joodse afkomst
is. Joannes maakt daarvan gebruik om tegenover hem een vorst uit het Huis
van David te stellen, en „Een ieder valt hem toe. de woestijnier verwart //
De zinnen met dit zaet van oproer voort te zaeien" (vs.110-111). Verschrikt en
verontrust schieten zowel de hogepriester als de koning wakker uit hun slaap.
Vondel volgt hier de episode uit Aen. VII, 341-459, waar de Furie Alecto
in opdracht van Juno, zoals hier Apollion in opdracht van Lucifer
eerst koningin Amata van Laurentum en vervolgens Turnus in hun
slaap verschijnt om hen op te hitsen tegen de Trojanen. Ook Alecto neemt
bij Turnus de gedaante van een ander aan, namelijk die van de oude
Calybe, priesteres van Juno. 27
Kajafas roept dadelijk het Sanhedrin bijeen om maatregelen tegen Johannes
en Christus te treffen. Maar voorlopig met weinig resultaat: „De raet zit half
gedeelt, en angstigh, durf zijn stem // Niet geven om den zoon van priester
Zacharias, // Een' groot profeet geacht, te grijpen: en Messias // Ontwijckt hun
laegen reis op reis in Galileen" (vs.150-153). Herodes daarentegen heeft meer
succes, en weet met een verraderlijke list Johannes in zijn macht te krijgen.
Onder de schijn eer te willen bewijzen aan de nieuwe profeet, gaat hij met
Herodias naar de Jordaan-oever waar Johannes bezig is met prediken en dopen. Met „pluimstrijckende reden" (marginale samenvatting bij vs.184 vv.)
vraagt hij deze, wie hij eigenlijk is: Elia of Samuël of Jesaja? Johannes, die de
bedoelingen van de koning doorziet, antwoordt desondanks „recht uit, en on26
27

Men lette op het woordspel van „hogepriester" en „hoger priester".
Reeds in zijn Verovering van Grol had Vondel tweemaal van een droomverschijning
gebruik gemaakt om de handeling op gang te brengen; zie boven, blz. 369 en
372. De tweede van deze episoden gaat — zij het via Tasso — op dezelfde plaats
uit Aen. VII terug als hier. Ook Lambert van Bos had in zijn Belgias de verschijning
van Alecto aan Turnus geïmiteerd; zie boven, blz. 462, sub e.
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verslagen" (vs.211). Hij zet uiteen, welke taak God hem heeft opgedragen, en
maakt dan van de gelegenheid gebruik om Herodes te bestraffen voor zijn
goddeloze regering en vooral voor zijn overspelig huwelijk met Herodias, de
vrouw van zijn broeder. De koningin kan zich bij deze terechtwijzing nauwelijks beheersen, maar „Herodes veinst zich met deze bestraffinge gedient te wezen, en noodt hem ten hove" (marginale samenvatting bij vs.262 vv.), om daar
hofprofeet te worden. Tevergeefs weigert Johannes. De koning, vast besloten
hem mee te voeren, „Hiel aen, en riep: span in: span in de hofkarros" (vs.274).
Als de menigte gaat begrijpen wat er aan de hand is, dreigt zij in verzet te
komen; vooral de soldaten onder Johannes' volgelingen „houden aen met
trappen, brullen, kraeien" (vs.280). Herodes en zijn stoet verkeren plotseling in
ernstig gevaar. Maar Johannes weet de menigte tot bedaren te brengen. „Hy
volght Herodes na, en stijght met hem te wagen, // En zegent al het volck: dat
ziet bedroeft en bang // Den wagen na van ver, met traenen op de wang"
(vs.300-302).
Na aankomst in het paleis van Macherunte 28 wordt Johannes „wel onthaelt,
en ter tafel aengezet, maer houd zich maetigh. Herodias ontveinst heuren haet.
Herodes onderhout hem met vraegen" (marginale samenvattingen bij vs.315341). Na de maaltijd wordt de profeet echter naar de toren gebracht, die
Herodes tot gevangenis dient. „Hy treet ten kercker in, daer sleck en padden
kropen, // En slechts een biezemat de naeckte leên, gestreckt // Op eenen bondel stroo, voor kou beschut en deckt" (vs.356-358).
Het nieuws gaat als een stormvlaag door het land: „Het lantgeschrey berst
uit: Joannes is gevangen" (vs.372). Zijn vijanden „Vergeeten hun krackeel, en
smilten zich in een, // Om 't lant te stillen, en dien gruwel glimp te geven"
(vs.374-375) met schijnheilige redeneringen over de tactloosheid van Johannes
en zijn gebrek aan eerbied tegenover de koning.
Het boek sluit met een meditatie van de dichter over overeenkomst en verschil tussen Johannes en Christus bij hun werk in Gods Heilsplan.
Boek V (628 regels)

Herodias is door de bestraffing van Johannes diep gekwetst. „Zy houdt
's nachts by Herodes om wraeck aen" (marginale samenvatting bij vs.23 vv.).
Deze durft daaraan echter niet voldoen: „'s Mans aenhang is te groot in Syrie,
en al 't lant. // Men noemt hem Godts profeet" (vs.64-65a). Hem doden zou
oproer kunnen betekenen. Voorlopig is het dus beter, de zaak op haar beloop
te laten.
Onderwijl wordt Johannes „in 's kerckers schaduw" (vs.91) aangevochten

door de twijfel. Hij zendt twee van zijn discipelen naar Christus om een bevestiging te vragen van Diens Messiasschap. „Christus zentze weder terug om van
zijne wonderdaeden te getuigen" (marginale samenvatting bij vs.107 vv.) . Na
hun vertrek spreekt Hij voor de menigte een lofrede op Johannes uit en noemt
hem de grootste van alle profeten: „Geen moeder baerde oit zoon in glans
zijn wederga" (vs.148). 29 De Farizeeën wilden „hem heffen in den trans 1/
28

Macherunte: „dit is de latijnse ablatief-vorm (van Machérus) als lokatief gebruikt,

zoals Vondel in dit gedicht meermalen doet bij deze naam" (H. W. E. Moller in

WB IX, blz. 982). Vondel gebruikt deze vorm ook wel, als er geen lokatief bedoeld
wordt.
Macherus, ten Oosten van de Dode Zee, was de koninklijke slot-vesting
—

van Herodes Antipas.
2 9 Vgl. Lucas 7: 28.
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Van eere boven my, om mijnen glans te smooren" (vs.152b-153), en omdat
hij weigerde dit te aanvaarden, „Verviel hy in den haet der schijndeught, die
hem plaeght // In 's kerckers klaeuwen" (vs.156-157a). 30
Deze lofrede van Christus heeft tot gevolg dat de lasteringen, die de priesterpartij over Johannes verspreidt, hun effect missen. Verbitterd zoeken de hogepriesters Kaj af as en Annas daarom naar een nieuwe weg om de dood van
Johannes te bewerken. Zij zenden hun „koorknaep" 31 Malchus met een vertrouwelijke brief naar Herodias in Macherunte, waarin zij haar waarschuwen
voor Johannes en Christus, en aandringen op het „smooren" (vs.214) van deze
twee. De koningin is zielsgelukkig met deze steun van de priesterschap. Zij zet
Malchus uiteen, dat het uitblijven van maatregelen tegen Johannes enkel aan
Herodes ligt. Hij durft niet. 32 Maar binnenkort viert de koning zijn geboortefeest, en wellicht zal zich daarbij een gelegenheid voordoen om iets te bereiken.
Intussen houdt zij zich aanbevolen voor Malchus' hulp en raad.
Als de dag voor het feest van Herodes is aangebroken, wordt dit met de
grootst mogelijke pracht en luister gevierd: „Noit zagh Jerusalem het hof van
Salomon // Meer blincken, toen men 't gout uit 's konings goutvloot schepte"
(vs.268-269). Vondel trekt alle registers van zijn beeldend vermogen wijd open,
om de overdadige weelde te beschrijven die het feest kenmerkt. Niet alleen
de officiële gasten worden aan Herodes' tafel genood en „koningklijck gedient" (marginale aantekening bij vs.307 vv.) : óók de minder hoog-geplaatsten
zijn welkom, „want het konings jaergety // Hiel open hof, en wou gemeente
en burgery // Niet innetoomen, maer elck even heusch onthaelen. // Men stelt
meer tafels toe, en opent alle zaelen" (vs.315b-318). Niemand van de uitgelaten feestgenoten heeft een gedachte voor Johannes, „Die in den kercker
schier van stanck en noot verging, // En even trou aen Godt, der dingen schepper, hing; // Al scheen hy jammerlijck van Gode en elck verlaeten" (vs.331333). Dat is voor de dichter aanleiding tot het inlassen van een scherpe commentaar, waarin hij de „Armoede der weereltsche rijckdommen, en rijckdom
van godtvruchtige armoede" (marginale samenvatting bij vs.334 vv.) tegenover
30

Een dergelijke poging van de Farizeeën wordt in de Evangeliën niet vermeld. Volgt

Vondel hier een oude overlevering of geeft hij slechts een dramatische accentuering
van de situatie?
31 koorknaep: tempeldienaar. Maar hier moeten wij niet aan een gewone dienaar denken.
Malchus is de vertrouweling, raadgever en geheime afgezant van de beide overpriesters : hun voornaamste medewerker, zoals Apollion die van Lucifer is.
3 2 Herodes voelt zich steeds bedreigd door de broeder, aan wie hij diens vrouw ontschaakt
heeft. In haar verslag aan Malchus laat Herodias de koning zeggen dat hij zo voorzichtig is om te voorkomen dat Macherunte een tweede Troje zou worden:
Begon al wat ons vloeckt in 't harnas op te trecken,
Gelijck Europe vloogh naer Asie voorheen :
'k Zaegh Troie in Macherunte, en Paris en Heleen
In my en u herteelt, en Menelaus weder
In Flips mijn' broeder : en Homeer met zijne veder
Aenstreven op dees stof, een bloedige Ilias.
(V, 242-247)
De overeenkomst is inderdaad treffend, maar in de context verder niet relevant.
Vondel's bedoeling zal wel in de eerste plaats geweest zijn, de lezer er opnieuw op te
wijzen dat zijn Bijbelse stof niet onderdoet voor die van de epici uit de Oudheid; vgl.
hierboven, blz. 643, de eerste alinea over boek 1. — Verderop in boek v duidt hij
Herodias nogmaals aan als Helene (vs. 360).
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elkaar stelt. Hij is zo verontwaardigd, dat het hem blijkbaar enige moeite kost
terug te keren tot zijn beschrijving van het feest (vs.359-363).
Bij het vallen van de avond krijgt dit een nieuwe impuls. Herodes laat de
van zijn vader geërfde koninklijke beker vullen en rondgaan; de rijkshofmeester zet hem en Herodias de sluierkroon op het hoofd: „de diamante zonnen //
Verdoofden 't avontlicht, dat uit de lampen scheen" (vs.394b-395). Vóór het
nagerecht wordt de maaltijd onderbroken voor een ogenblik van verpozing,
waarvan de feestgenoten gebruik maken om te dansen, „Eerst vrou en man
alleen: dan vrouwen en de mans // By paeren: dan gelijck gevlochten in een'
drommel [ = drom, groep], // Op harp, en schuiftrompet, en feestbazuin, en
trommel" (vs.408-410). Salome de dochter van Herodias uit haar eerste
huwelijk maakt van dit intermezzo gebruik om zich te gaan tooien voor een
solo-dans. Als zij met haar ivoren luit de zaal weer binnentreedt, is zij zo
schoon dat: „was nu Apelles hier, // Zijn verf quam vier te kort, om dit gezicht te schilderen" (vs.436b-437).
„Zy begint eerst te speelen, daarna te speelen, en te zingen, en te danssen"
(marginale samenvatting bij vs.443 vv.). Haar zang in deze verdorven omgeving gewijd aan een verdorven onderwerp: het overspel van Antonius en
Cleopatra is „een graf des nachtegaels" (vs.481), d.w.z. zo schoon dat de
nachtegaal het ertegen moet afleggen. Met het „geestigh slingeren /1 Der
voeten heene en weêr, en 't wulpsch gedans der vingeren" (vs.481b-482)
beeldt zij het liefdesspel uit waarvan zij zingt. „Nu trockze noch een' strick met
danssen in dit velt, // Waerin Herodes naem met lettren stont gespelt" (vs.487488). En dan houdt zij abrupt met dansen en zingen op, om neer te knielen
aan de voeten van de koning. „De vader omhelst ze, en zweert haer te
schencken wat zy eischen zal" (marginale samenvatting bij vs.508 vv.). Dat
is het moment, waarop Herodias en Malchus hebben gehoopt. In een nevenvertrek gaan zij met elkaar te rade, en houden Salome voor, wat zij vragen
moet: „Joannes hooft, ten heerlijcken banckette 33 // In eene schotel"
(vs.521b-522a).
Volgens Pater Maximilianus is Vondel's beschrijving van dit feestmaal
een imitatio van het gastmaal dat Dido Aeneas bij diens komst in Carthago aanbiedt; daarbij verwijst hij naar Aen. I, 637-642 en 697-747. Na
„een kleine herinnering aan de bruiloft van Perseus en Andromeda uit
Ovidius' Metamorphosen IV, 758-762" volgt de dichter het voorbeeld

van Vergilius vrijwel op de voet, waarbij „geen zakelijke herinneringen alleen, maar reminiscenties ook aan de glans en de praal der verzen" duidelijk herkenbaar zijn. 34 Inderdaad heeft Vondel dit gastmaal voor
ogen gehad. De meest sprekende overeenkomst is het rondgaan van de
beker, een kostbaar erfstuk, zowel bij Dido als bij Herodes. Maar naar
mijn mening heeft Vondel bij zijn beschrijving 66k aan andere feestelijke
bijeenkomsten gedacht en ontleend. In Aen. I is er geen sprake van een
dans der gasten. Zulk een dans komt echter wêl in La Magni f icence de
Salomon voor, als Du Bartas de huwelijksfeesten uitbeeldt van Salomo en
de prinses van Egypte. Na de maaltijd wordt daar door de gasten een
symbolische dans van de hemellichamen uitgevoerd, waarbij Salomo en
33
34

ten heerlijcken banckette: als kostelijk nagerecht.
P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 35-42; de geciteerde woorden resp. op blz. 35 en 39.
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de dochter van Farao als de zon en de maan fungeren. Vondel had in
zijn vertaling van deze episode uit de Seconde Sepmaine deze passage met
veel toewijding en bezieling in het Nederlands overgebracht. 35 In zijn
tragedie Salomon had hij bovendien de heidense tegenhanger van deze
heilige dans gegeven in de beschrijving van de sterredans, waarmee Salomo's favoriete Sidonia de oud-geworden koning zo in verrukking brengt
dat hij erin toestemt deel te nemen aan de inwijding van haar Astartetempel. 36 Hier is de situatie dus dezelfde als in de Joannes: de dans is een
verleidings-dans waaraan de koning ten offer valt.
Herodes schrikt van Salome's verzoek en heeft spijt van zijn ondoordachte
belofte: „uit geen godtvruchtigh harte, 6 neen" (vs.526), maar uit vrees voor
de gevolgen als het volk in opstand zou komen. Aan de andere kant durft hij
echter niet weigeren, omdat hij bang is „Dat al het hof hem moght verlastren
en bestraffen // Van trouweloosheit, en meineedigheit. wat raet?" (vs.546-547).
Tenslotte is het Lucifer's handlanger die aan deze aarzeling een einde maakt:
„geest Apollion // Blaest heimlijck hem in 't oor: vaer voort" (vs.551b-552a).
Wild om zich heen ziende, schreeuwt Herodes zijn bevel uit: „hofmeester,
voort, vaer voort, en neem hem wis. 37 // Salome schafine 't hooft des lastraers
op den disch" (vs.555b-556).
De hofmeester begeeft zich naar de gevangenis, vergezeld van Malchus die
met eigen ogen de terechtstelling wil zien. „Joannes wort de doot aengezeght,
en troost de leerlingen. Malchus drijft het halsrecht voort. Joannes knielt,
en wort onthooft. Malchus juicht om zijn doot. Het scheen of men eenen
engelezangk hoorde" (marginale aanduidingen bij vs.566-595).
Het hoofd van Johannes wordt op een gouden schaal aan Salome ter hand
gesteld. „Zy schaft het juichende haer' vader op den disch, // Voor koningklijck bancket, 38 en zet zich aen de zijde // Van moeder, in haer schick, en
noit voorheen zoo blijde" (vs.608 610). Er wordt gelachen en gespot om Johannes, die een hoofd korter gemaakt is „en spelde zelf dat hy vermindren
most" (vs.623b). Salome gaat in die bespotting het verst: „De wulpsche danster
prickt met haere goude naelt 39 // De tong van 't heiligh hooft, en durf wraeckgierigh spreecken: // Ick steecke eene adder, die vrou moeder heeft gesteecken ..." (vs.616-618). Hoeveel boosheid zo roept de dichter ter afsluilaat God toe, voordat Hij straft!
ting van dit boek uit
-

Boek VI (704 regels)
Zo snel mogelijk reist Malchus naar Jeruzalem terug om Kajafas en Annas
op de hoogte te stellen van Johannes' dood. De eerste slag is gewonnen; nu
moet Jezus worden aangepakt! Malchus biedt daarvoor graag zijn diensten
aan: „Men stelme in 't spits: 'k wil voor uw kroon mijn leven laeten" (vs.38).
De beide overpriesters willen echter voorzichtig zijn. Daarom vinden zij het
wenselijk, Pilatus op de hoogte te stellen van wat er in Macherunte is gebeurd.
Deze „oordeelt Herodes vonnis streng, en hem niet onschuldigh aen misdaet,
35 De Heerlyckheyd van Salomon, vs. 793-990 (WB II, blz. 273-283).
Salomon, vierde bedrijf, eerste scène (WB V, blz. 418-420).
3? neem hem wis: neem hem afdoende onderhanden, zorg ervoor dat hij niet aan de dood
ontkomt.
3 8 bancket: dessert.
39 naelt: in de marginale samenvatting nader aangeduid als „heure perruicknaelt".

36
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doch wil zich buiten dit geschil houden" (marginale samenvatting bij vs.87 vv.).
Wat Christus betreft: zo lang Deze niet tot oproer aanzet, wil Pilatus zich niet
met Hem bemoeien. Onverrichterzake keren de overpriesters terug, „En Malchus hielt hun spoor van achter, en steegh neder 40" (vs.98).
Intussen gaat het nieuws van Johannes' terechtstelling als een vliegend vuur
door Jeruzalem. Chuzas, de rentmeester van Herodes, hoort ervan door Jozef
van Arimathea, en kan niet anders dan zijn meester ongelijk geven. Zijn vrouw
Johanna41 is een trouwe volgelinge van Jezus, zij het in het geheim „om alle
opspraeck noch te myen" (vs.130b). Zelf houdt hij zich afzijdig, al moet hij
erkennen dat het moeilijk is „Een hof, zoo snoot als dit, te dienen" (vs.132).
Hoe anders is Herodes dan zijn broeder „Filippus, uit den aert rechtvaerdigh,
wijs, en zedigh" (vs.157), aan wie hij Herodias ontschaakte, met verstoting van
zijn eerste vrouw. Dat laatste zal zeker tot oorlog leiden, als koning Aretas
de smaad komt wreken die zijn dochter is aangedaan! „Wat kost een geile lust
al bloet en nederlaegen!" (vs.170).
In Macherunte krijgen de discipelen van Johannes toestemming het lichaam
van hun meester te begraven, mits dat in alle stilte gebeurt. Zij voeren het lijk
naar Sebaste, het vroegere Samaria, en zetten het bij in het keldergraf waar
reeds de profeten Elisa en Obadja 42 rusten. Daarna gaan zij naar het meer van
Galilea „daer Jesus leeraert" (vs.221) en vertellen Hem over Johannes' dood.
„Christus vertroostze, en belooft hem [ = Johannes] by de geesten der vaderen
in den kercker [ = het Voorgeborchte] te bezoecken. Christus voorspelt zijnen
kruisgangk, en den smaet van Herodes te verwachten, 43 en den oorlogh tusschen Arete [ = koning Aretas] en Herodes; en Herodes en Herodias ballingschap". Aldus vat Vondel in margine de woorden samen, die hij in vs.223-249
aan Christus in de mond legt: woorden waarvan het merendeel niet in de
Evangeliën wordt gestaafd.
Dat alles is echter slechts afronding van de gebeurtenissen op aarde. Vondel
wil daarmee niet eindigen, maar zijn epos besluiten met een grootse apotheose
waarin hij Johannes' ziel, over de dood heen, volgt tot „in de scheemrende
waeranden" (vs.257) van het Voorgeborchte der Vaderen. „De dichter neemt
voor Joannes hellevaert te beschrijven", kondigt hij bij vs.255 in margine aan.
Dat kan hij niet in eigen kracht, en daarom richt hij opnieuw een invocatio

tot zijn „hemelsche zangheldinnen", de Engelenkoren, om hem te verschaffen
„'t Geley van Rafaël 44 in dees geheimenissen" (vs.274). Zijn bede wordt verhoord. Rafaël „daelt, en onderwijstme. ick luister naer 't bericht, // Dat voorlicht, en veur spoock noch helsche geesten zwicht" (vs.275-276).
Daarmee begint dan de laatste en meest indrukwekkende van de verbeeldingen, die in de Joannes de dragers zijn van het Wonderbaarlijke. Overigens
zijn zowel „'t geley" als „'t bericht" van Rafaël niet meer dan stijlfiguren. Van
een tocht door het dodenrijk onder geleide van de aartsengel, zoals Aeneas er
in Aeneis VI een maakt met de Sibylle, is in het vervolg geen sprake. Even° neder: nl. van de „marmersteene trappen" (VI, 50) van Pilatus ' paleis.
Vondel noemt haar ten onrechte Salome (vs. 127); vgl. Lucas 8 : 3. Blijkbaar verwart
hij haar met de Salome, die in Marcus 16 : 1 wordt vermeld.
42 Vondel noemt hem, overeenkomstig de Vulgaat, Abdias (vs. 200).
43 den smaet van Herodes te verwachten:
de smaad die Hij van Herodes te verwachten had;
vgl. Lucas 23 : 6-12.
44 Deze aartsengel is de geleider van Tobia in het apocriefe Bijbelboek van die naam;
vandaar dat Vondel -- nu hij een hemelse geleider nodig heeft — juist naar hem vraagt.
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min van een door Rafaël gedaan verhaal waarnaar de dichter luistert, zoals
Adam ernaar luistert in de boeken v en vi van Paradise lost. Zowel de figuur
van de dichter als de aartsengel worden na de inleidende invocatio onmiddellijk losgelaten. Wat Vondel ermee bedoelt te zeggen, is slechts dat hij zich gesteund weet door een Goddelijke inspiratie die de authenticiteit van zijn beschrijvingen waarborgt en ze maakt tot méér dan „louter ydelheid, die zich het
brein verbeeld". 45 En natuurlijk verwijst hij met de geleider tevens naar de
parallellie tussen „Joannes hellevaert" en Aeneas' tocht door de onderwereld.
De dichter begint met een „Beschrijvinge van den ingangk der helle" (marginale samenvatting bij vs.277 vv.). Daarna volgt die van de hel zelf en van de
straf der verdoemde zielen. Hoewel Vondel dit alles slechts met enkele grote
lijnen tekent, weet hij toch een suggestief beeld op te roepen van de duivels
die de gestraften folteren. Naar aanleiding daarvan laat hij dan echter een meditatieve beschouwing over „De straf der zeven hooftzonden" (vs.326-361) volgen, die beter in een leerdicht zou passen dan in een epos.
Vanuit de hel „stijgenwe48 op" (vs.362) naar de „kring" van het Vagevuur,
en vandaar naar „de derde ringk" (vs.373), die uit Vondel's beschrijving herkenbaar is als de limbus puerorum: het Voorgeborchte der kinderen, „waarin
volgens de leer van vele R.K. theologen de zielen van de kinderen en van
personen die met hen op één lijn te stellen zijn, verblijven, die in de staat
van erfzonde van deze wereld verscheiden zijn, zonder dat een persoonlijke
actuele zonde hen heeft bezoedeld". 47 En dan wordt „de bovenste ommezwaey" (vs.389) bereikt: de limbus patrum, „waarin de zielen der heiligen van
het Oude Verbond verbleven vóór Christus' verrijzenis, wachtend op Zijn
komst en de intrede in de hemel". 48 Ook ten aanzien van deze drie kringen
blijft Vondel uiterst beknopt: hij duidt ze meer aan . dan dat hij ze beschrijft.
Eerst als het Voorgeborchte der Vaderen is bereikt, geeft hij vrij spel aan zijn
-- door Rafaël geïnspireerde verbeelding.
Men heeft wel gemeend, dat Vondel in zijn beschrijvingen van Hel en
Vagevuur de invloed van Dante's Divina Commedia zou hebben ondergaan; met name J.F.M. Sterck heeft daarop nadruk gelegd 49. In haar
proefschrift over Dante in de Nederlandse letterkunde trekt Mej. J.L.
Cohen de conclusie van Sterck echter sterk in twijfel. Na een onderzoek
van diens argumenten constateert zij „dat Dr.Sterck geenszins bewezen
heeft dat Vondel Dante's invloed onderging in Joannes de Boetgezant" 50 . Naar mijn mening dienen wij nog wat verder te gaan en elke

gedachte aan beïnvloeding door Dante af te wijzen. De overeenkomsten
in uitbeelding en voorstellingswijze laten zich zonder moeite verklaren
uit het feit dat beide dichters uitgingen van de R.K. gedachtenwereld
en de traditionele concretisering daarvan in de volksverbeelding.
In het „verblijf der zalige aartsvaderen" (marginale aantekening bij vs.389)
45 Vondel's definitie van dromen in Gysbreght van Aemstel, vs. 824 (WB III, blz. 562).
Met we worden hier de dichter en zijn lezer bedoeld.

46

Dr. G. de Gier M.S.C. in Winkler Prins Encyclopaedie (zesde druk) xi', blz. 778, s.v.
limbus.
4° Ibidem.
49 J. F. M. Sterck, Enkele aanrakingspunten tusschen Vondel en Dante, in zijn: Rondom
Vondel. Studiën over den dichter en zijn kring (Amsterdam 1927), blz. 70-77.
b° J. L. Cohen, Dante in de Nederlandsche letterkunde (Haarlem 1929), blz. 46-47.
47
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verschijnt plotseling (de ziel van) Johannes! „Hy hielt met een standertvaene,
// Waerop een lam, waerin de naem van Jesus stont, // In dees waerande
stant. al wat hier waerde, in 't ront // En lang en bree, quam flux van blijschap aengedrongen" (vs.418b-420). Ook de helse geesten komen zien wat er
aan de hand is, maar „stuiven elck zijns weeghs, met schrick bevangen, //
Voor Jesus naem, en 't Lam, door heimelijcke gangen" (vs.429b-430). Maar
de vaderen trekken in een lange stoet juichend voorbij aan Johannes, die
„op een hooghte en heuvel, braef in stant" (vs.451) hun „ommegangk"
monstert. Aan het hoofd van de processie gaan Adam en Eva, gevolgd door
de godvruchtige leden van hun nageslacht. Daarna trekken Noach en zijn
tijdgenoten voorbij, Abraham met de andere aartsvaders en de aartsmoeders,
de priester-koning Melchisedek, Mozes en A aron met de twaalf stammen die
uit Egypte werden verlost, Mirjam en Jozua en Kaleb, de Richteren van
Israël. De profeet Samuël draagt nog de zalfbus, die hij gebruikte toen hij
David tot koning zalfde. En deze zelf volgt, aan het hoofd van „een' witten
sleep van vrolijcke kooraelen 51" (vs.546), dansend en zingend als toen hij de
Ark des Verbonds naar Jeruzalem bracht. Vondel last diens loflied
goeddeels opgebouwd uit fragmenten van de Davidische Psalmen
in extenso
in. De koning eindigt met een verzoek aan Johannes, wiens ogen Jezus hebben mogen zien, Hem te beschrijven: „Laet hooren hoe hy is, naer wien alle
eeuwen wenschen, // Genoemt op mijne harp den schoonsten van de menschen52" (vs. 593-594). Johannes voldoet aan dit verzoek en „beelt Christus
naer het leven af" (marginale samenvatting bij vs. 595 vv.).
Voor ons moderne gevoel betekent deze vrij uitvoerige tekening van
Jezus' uiterlijk een inzinking. Meer dan een conventioneel beeld kan de
dichter voor ons niet oproepen, en dat beeld is nauwelijks indrukwekkend.
Wij zullen echter wel moeten aannemen dat Vondel hier niet zijn eigen
voorstelling van Jezus geeft, maar Hem beschrijft naar een theologische
bron die hij als gezaghebbend beschouwde. Wanneer wij daarvan uitgaan,
begrijpen wij dat hij deze passage als functioneel en zelfs als onmisbaar
èn voor
kon beschouwen. Johannes maakt daarmee voor de vaderen
de lezers

de abstracte Messias tot een concrete menselijke realiteit: het

Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:14a).
Na David trekken de godvrezende koningen, die op hem zijn gevolgd, aan
Johannes voorbij. En dan komen de profeten, van Jesaja tot Maleachi. Onder
hen is het Ezechiël die het woord neemt, om nogmaals te profeteren van Jezus' Hemelvaart die nu zo nabij is: „'k zie hem op der englen toon, // Na ons
verlossinge, op den serafynewagen, // Gevolght van priesteren, en koningen,
gedraegen, // Door negen heemlen heene, in 't vaderlijcke rijck" (vs.636b-639).
Evenals de lofzang van David is ook deze profetie opgebouwd uit brokken
van het desbetreffende Bijbelboek, in het bijzonder het tiende hoofdstuk. Zij
vormt de laatste machtige opstoot van Vondel's visionaire verbeelding: de climax ervan en tevens die van de laatste drie boeken in hun geheel. Daarna vervloeit alles snel naar een rustig en harmonisch einde, dat door de tegenstelling
de kracht van die opstoot nog accentueert.
51 een' witten sleep.... kooraelen: een stoet in het wit geklede tempelzangers.
52 David doelt hier op Psalm 45: 2 („Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade
is uitgestort op uw lippen; daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid").
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Als de laatste „kleine profeten" voorbijgetrokken zijn, volgen „de helden,
en Machabeen, en aertspriesters, en hun gevolgh" (marginale samenvatting
bij vs.666 vv.). En dan komen de allereersten van „den nieuwen tijt" (vs.670) :
de oude Simeon die in de tempel het kindeke Jezus in zijn armen nam, 53 de
door Herodes vermoorde kinderen van Bethlehem, de 84-jarige profetes Anna,
de ouders van Johannes. Wanneer deze die laatsten ziet,
700 Viel hy den vader en de moeder om den hals.
Men had hen alle dry van groote vreught zien schreien,
En Josef54 quam'er by. hy gingkze toen geleien
Met onderling gespreck, als vroomen zijn gewent.
Aldus wert d'ommegangk gesloten in het endt.

En aldus wordt ook Vondel's epos „gesloten in het endt", even vredig als
abrupt.
Het is zonder meer duidelijk, dat Vondel met zijn beschrijving van de
Hel en van de „ommegangk" in het Voorgeborchte de tocht van Aeneas
door het dodenrijk uit Aeneas vi imiteert. De overeenkomsten en reminiscensen zijn talloos en betreffen vaak kleine details, waar de argeloze lezer
ze allerminst zou vermoeden. Het was ongetwijfeld Vondel's bedoeling,
dat zij stuk voor stuk door zijn Humanistische tijdgenoten zouden worden
herkend en gesavoureerd. Maar met al deze gelijkheid accentueert hij
tevens het verschil tussen de „hellevaart" bij Vergilius en die in de Joannes. Hij imiteert inderdaad, maar in een kerstenende imitatio, die opnieuw bewijst wat hij in zijn invocatio had geponeerd: „Wie kiest wat
Godt verkiest, heeft best het wit getroffen". 55 Bij hem geen zwerftocht
door een dodenrijk van heidense fantasie, maar een beschrijving van
Hel en Voorgeborchte overeenkomstig de leer van de Kerk. Bij hem geen
,ommegangk" van de toekomst, zoals Anchises aan Aeneas toont, maar
van het verleden dat nu zijn vervulling gevonden heeft. Bij hem geen
belofte aan de held, maar van de held: „Verwacht hem haest. mijn star
verkuntschapt u den dagh" (vs.620). En toch ook bij hem een heenwijzen
naar nèg groter heerlijkheid in de profetie van Ezechiël over de aanstaande Hemelvaart van Christus. Misschien kunnen wij het zo zeggen: de
overeenkomst met Vergilius is naar het uiterlijk opvallend groot, maar
achter die façade ligt een geheel andere innerlijke werkelijkheid. Zoals
P. Maximilianus het formuleert: „Vondel heeft de kunst van Vergilius
gekerstend en zoals reeds de middeleeuwen deden op háár manier, de
«Spolia Gentium» dienstbaar gemaakt aan de katholieke cultuur ..
.". 56

§ 4. DE STUDIES VAN MAXIMILIANUS EN PRETORIUS

De belangrijkste studies over Vondel's Joannes, waarover wij beschikken,
zijn die van Pater Maximilianus en S. J. Pretorius. Ik bespreek ze in de volgorde, waarin zij verschenen zijn.
Zie Lucas 2: 25-35; in de daarop volgende Bijbelverzen wordt over de profetes Anna
gesproken.
" Josef de man van Jezus' moeder Maria.
55 Zie boven, blz. 643.
56 P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 74.
53
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P. Maximilianus: „Vergilius en Joannes de Boetgezant"
In 1941 publiceerde Pater Maximilianus in Annalen Øii van de „Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken in Nederland" een uitvoerige verhandeling over Vergilius en Vondel's
Joannes de Boetgezant (blz. 88-156). Aanvankelijk trok zij weinig aandacht; de
oorlogsjaren waren niet bevorderlijk voor de studie van Vondel. Toen dit na
de bevrijding anders werd, deed zich het bezwaar gelden dat Maximilianus'
studie verscholen lag in de Annalen, die niet in de handel waren gebracht en
daarom moeilijk toegankelijk bleven. Gelukkig werd dit bezwaar opgeheven,
toen L. C. Michels in 1968 de verzamelde Vondelstudies van Maximilianus
posthuum in het licht gaf, voor het overgrote deel nog door de auteur herzien
en aangevuld. Terecht liet Michels daarbij de verhandeling over Vergilius en de
Joannes vooropgaan.57
Met klem van redenen en een overvloed aan bewijsplaatsen toont Maximilianus aan, hoè groot de invloed van Vergilius op de Joannes is geweest:
Al de heerlijkheid van Aeneis was hem [= Vondel] in het hoofd gevaren
en terwijl zijn geest ordende, greep zijn fantasie gulzig in die overvloed,
zodat de ensceneringen niet alleen vol zijn van minutieuze detail-herinneringen, maar in eenzelfde situatie herhaaldelijk herinneringen aan heel andere plaatsen worden aangetroffen. 58

,.

De Oosterhoutse pater is een kenner van de klassieken in het algemeen en
van Vergilius in het bijzonder, zoals Vondel zich zijn Humanistische lezers
moet hebben voorgesteld. Niets ontgaat hem. Systematisch gaat hij na, wat de
dichter aan Vergilius te danken heeft in de „ensceneringen" d.w.z. de grote
verbeeldingen: de zending van Gabriël en de roeping van Johannes; Helleraad
en samenzwering; het feestmaal van Herodes; Johannes' begrafenis en helle, wijst hij „andere vooral klankplastische reminiscenties" aan, bevaart
d.w.z. het dooreenspreekt hij een aantal voorbeelden van „contaminatie"
en vestigt
lopen van herinneringen aan meer dan één plaats uit de Aeneis
hij de aandacht op „de vele latinismen van Vondels latiniteit" (die wel niet
uitsluitend, maar toch in hoofdzaak aan de invloed van Vergilius moeten worden toegeschreven). Maximilianus' studie laat slechts één conclusie toe: Vondel heeft Joannes de Boetgezant opgezet en uitgewerkt als aemulerende imitatio van de Aeneis, „evenwel zo dat Vondel steeds zichzelf blijft, evengoed

als Vergilius tegenover zijn model, Homerus". 59
Voor een goed begrip van Vondel's epos is deze meesterlijke studie onmisbaar. Bij mijn inhouds-overzicht van de Joannes in de vorige paragraaf heb ik
er reeds meer dan eens naar verwezen, en ik zal dat ook in het vervolg van dit
hoofdstuk nog doen. Maar bij alle bewondering voor Maximilianus' werk kan
men zich toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat hij in zijn geestdrift
wel eens wat te ver gaat. Niet alleen heeft hij de neiging de overeenkomsten
met de Gerusalemme te bagatelliseren ten gunste van die met de Aeneis,
maar bovendien signaleert hij soms „reminiscensen" die althans voor mij
niet overtuigend zijn. In het bijzonder sta ik sceptisch tegenover de „klank5'

Maximilianus, Vondelstudies, blz. 3-88. Ik verwijs verder steeds naar deze tweede
uitgave, niet alleen omdat deze gemakkelijk bereikbaar is, maar ook omdat zij de
tekst geeft in de definitieve versie van de auteur.
5 8 P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 19.
59 Ibidem, blz. 18.
P.
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plastische reminiscenties" waarop hij wijst. Deze enkele bedenkingen doen
echter niet af aan het feit, dat de verhouding tussen de Aeneis en de Joannes
in deze studie definitief werd vastgelegd.
P. Maximilianus: „Joannes de Boetgezant en Buchanan"

Een veel korter, maar eveneens belangrijk artikel van Pater Maximilianus
over de Joannes verscheen in 1943 in het Tijdschrift voor Nederlandse taalen letterkunde LXII; ook dit werd in herziene vorm opgenomen in de door
Michels verzorgde editie van de Vondelstudies. 60 De titel luidt: Joannes de
Boetgezant en Buchanan.

Reeds Schrant had in 1840 reminiscenties aan Buchanan in de Joannes
aangewezen, maar eerst Maximilianus heeft de aard en de omvang van diens
invloed nauwkeurig bepaald.
De Schotse Humanist George Buchanan schreef tijdens zijn langdurig verblijf in Frankrijk een tweetal baanbrekende tragedies: Baptistes sive calumnia
en Jephthes sive votum. De eerste daarvan, waarom het hier gaat, werd waaral dan niet
schijnlijk kort na 1540 in Bordeaux gespeeld, maar verscheen
gewijzigd
pas in 1577 te Londen. Het stuk bestaat uit een proloog en zes
episoden, die telkens door een koorzang van elkaar zijn gescheiden. In de loop
van de 17de eeuw werd het, tezamen met ander werk van Buchanan, talloze
malen herdrukt, o.m. tweemaal in Leiden en vijfmaal in Amsterdam. De beide
Leidse edities en twee van de Amsterdamse (1641 en 1647) verschenen vóórdat
Vondel zich tot het schrijven van de Joannes zette. 61
Het is vrijwel zeker, dat Vondel de oorspronkelijke tekst van de Baptistes
heeft gekend. Wij weten dat hij met Buchanan's Jephthes vertrouwd was en
die in zijn Jeptha aemulerend heeft nagevolgd. 62 Aangezien in de latere uitgaven van Buchanan's werk steeds de beide tragedies voorkomen, mag men
aannemen dat hij dus ook de Baptistes onder ogen heeft gehad.
Er bestond daarvan echter ook een Nederlandse vertaling, of liever bewerking, door Jeremias de Decker. Deze was in 1652 verschenen, en nadien herdrukt zowel in De Decker's Gedichten van 1656 als in zijn Rijm-oef f eningen
van 1659. Zoals Karsemeijer heeft aangetoond, stelde De Decker zich tot doel
Buchanan's drama om te werken tot een klassieke tragedie, waarin de eenheden van plaats en tijd in acht genomen werden en die verdeeld was in vijf
bedrijven. In de eerste drie houdt de bewerker zich nauwkeurig aan de oorspronkelijke tekst, maar in de laatste twee brengt hij een andere schikking van
de stof en een aantal kleine wijzigingen aan, om ze in overeenstemming te
brengen met de regels voor de klassieke tragedie. 63
Pater Maximilianus heeft met de hem eigen nauwkeurigheid nagegaan, hoe
nu de verhouding Vondel Buchanan De Decker precies ligt. Zijn conclusie luidt: „dat Vondel zeker De Decker, maar niet zeker Buchanan heeft benut; alle reminiscenties zijn tot De Decker terug te brengen, niet alle tot
Buchanan".84
ao

Ibidem, blz. 177-185.

Voor Buchanan's Baptistes zie men : Raymond Lebègue, La tragédie religieuse en
France (Parijs 1929), blz. 206-223.
82 W. A. P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel a (Culemborg 1970 2), blz. 241-271. Vgl. ook
P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 177.
63
J. Karsemeijer, De dichter Jeremias de Decker (Amsterdam 1934), blz. 103-119.
" P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 183.
61
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De voornaamste ontlening van Vondel aan Buchanan-De Decker betreft de
figuur van Malchus, diens bezoek aan Herodias, en de daaruit voortvloeiende
„samenzwering" tussen hem en de koningin. Alleen is bij Buchanan en De
Decker Malchus een aanzienlijke Farizeeër die op eigen gezag handelt, terwijl
Vondel hem de ondergeschikte plaats toedeelt van Kaj af as' „koorknaep". Ongetwijfeld grondde hij deze wijziging op het feit dat in Johannes 18:10 „des
Hogepriesters dienstknecht", van wie Petrus bij de gevangenneming van Jezus
het rechteroor afhieuw, Malchus wordt genoemd. Vondel identificeert dus
deze dienstknecht met de bezoeker van Herodias iets wat Buchanan, ondanks de gelijkheid in naam, zeker niet heeft bedoeld. Dat maakt de situatie
in de Joannes iets minder waarschijnlijk. Overigens betekenen zowel de figuur

van Malchus als het motief van zijn samenspannen met de koningin tegen
Johannes een belangrijke aanwinst voor Vondel's epos.
Pretorius: „Die stryd tussen hemel en hel"

In 1972 publiceerde de Zuid-Afrikaanse hoogleraar en dichter S. J. Pretorius een belangwekkende studie, waarin hij een geheel ander aspect van de
Joannes aan de orde stelt dan die van de literaire beïnvloeding. Zoals uit de
subtitel van zijn boek blijkt, onderneemt hij daarin „'n poging tot 'n verklaring
van Vondel se Christelike epos Joannes de Boetgezant". 65 Met „verklaring"
blijkt hier bedoeld te zijn: allegorische interpretatie. Pretorius gaat namelijk uit
van het axioma: „Een van die eise wat aan die epos in die 17e eeu gestel is,
was dat dit allegories móés wees", en onderzoekt op grond daarvan „hoe
Vondel hierdie simboliek in sy epos ingevleg het en wat die uitwerking daarvan is". Aldus wordt onder de Franse titel medegedeeld.
Men kan erover twisten, of in de 17de eeuw de eis van een systematisch
uitgewerkte allegorie, die het gehele epos omvat, wel zo algemeen en zo
stringent werd gesteld, als Pretorius poneert. Bij Vossius is dat b.v. niet het
geval, al kan men een aanloop daartoe zien in de nadruk die hij legt op de
exemplarische betekenis die de fabula volgens hem hebben moet. Het is inderdaad juist, dat in Frankrijk de doctrine classique met steeds toenemende klem
een eventueel verborgen allegorische zin in het epos is gaan eisen en er
zelfs een conditio sine qua non van heeft gemaakt. Maar wij weten niet met

zekerheid, in hoeverre Vondel met de ontwikkeling van deze opvatting is meegegaan; hij heeft er zich nooit over uitgelaten. Persoonlijk geloof ik niet dat hij
zoals zijn Franse tijdgenoten dat, althans in hun theorie, deden de fabula

feitelijk ondergeschikt zou hebben willen maken aan de allegorische strekking.
Uit zijn werk blijkt overigens, dat allegorische verbeeldingen en voorstellingen
hem wel degelijk aanspraken; terecht betrekt Pretorius b.v. de Hymnus of
Lo f zangh vande Christelycke Ridder (WB I, blz. 447-458) in zijn betoog. Uit
zijn Doperse periode had Vondel bovendien grote belangstelling behouden
voor de interpretatie van gebeurtenissen uit het Oude Testament als voorafschaduwingen van de vervulling in het Nieuwe, en daarbij in het bijzonder voor de
praefiguraties van Christus. Wanneer wij met Archimède Marni ook epen,
waarin deze Bijbelse voor-afbeeldingen worden uitgewerkt, als allegorisch
beschouwen,ó6 moet een onderzoek als dat van Pretorius dan ook ondanks
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Christelike epos Joannes de Boetgezant (Pretoria 1972).
6 6 Zie boven, blz. 165.
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de misschien wat te simplistisch-apodictische formulering van zijn uitgangspunt alleszins gerechtvaardigd worden genoemd.
Het resultaat van dit onderzoek bevestigt dat. Het boek van Pretorius is op
zijn terrein een even onmisbare bijdrage voor de studie van de Joannes als de
verhandeling van Maximilianus over de invloed van Vergilius. Ook hier treffen ons de belezenheid van de auteur en de grondige documentatie die ten
grondslag ligt aan zijn betoog.
Pretorius gaat van de allegorische motieven uit, om dan telkens na te gaan
hoe deze zich in de Joannes manifesteren. Het voordeel daarvan is dat de
allegorie centraal komt te staan, maar er zijn aan deze methode ook nadelen
verbonden. In de eerste plaats veronderstelt zij bij de lezer een vertrouwdheid
met Vondel's epos, die slechts door herhaalde lezing kan worden bereikt en
in de meeste gevallen dan ook niet aanwezig zal zijn. In de tweede plaats
worden de bewuste motieven daardoor min of meer geïsoleerd, zodat het
moeilijk is ze te blijven zien in hun context en zich rekenschap te geven van
de functionele betekenis die zij daarin hebben, met het reële gevaar dat er een
te zware nadruk op komt te liggen. Evenmin als Maximilianus is Pretorius naar
mijn mening dan ook ontkomen aan de neiging om in zijn geestdrift soms
wat te ver te gaan. Overal ziet hij allegorieën, zoals Maximilianus overal
reminiscenties aan Vergilius zag. Maar ook hier geldt, dat deze bedenkingen
niet afdoen aan het feit, dat de kern van het betoog juist is. Pretorius heeft
definitief vastgesteld, dat een interpretatie van de Joannes onmogelijk is
zonder ernstig rekening te houden met het allegorische aspect.
Volgens Pretorius moet de Joannes gezien worden binnen het kader van
wat door Watson Kirkconnell genoemd is: „The so-called «celestial cycle»,
comprising the Creation, the War in Heaven, the Temptation and the Fall
of Man and its consequences, and finally the Redemption of the world by
the Atoning sacrifice of God the Son". 67 Vandaar de titel van het boek: Die
stryd tussen hemel en hel. Pretorius wijst erop, dat Vondel praktisch alle

essentiële momenten uit die strijd heeft uitgebeeld: Lucifer, Adam in ballingschap, Noah, terwijl in Joannes de Boetgezant de komst van Christus de definitieve nederlaag van de Hel betekent. Dat is volkomen juist, maar wil nog
niet zeggen dat men deze vier werken nu ook als een cyclisch geheel mag beschouwen, waarvan de onderdelen elkaar aanvullen en wederzijds verduidelijken. Daarvoor staan zij te los naast elkaar en vertonen zij in de details van
de voorstelling te duidelijke verschillen. Vondel heeft nooit een cyclus willen
realiseren, maar schreef de drie betrokken tragedies en zijn epos geheel onafhankelijk van elkaar, uit verschillende impulsen, met verschillende bedoelingen,
en met verschillende modellen of parallellieën voor ogen. Daarom lijkt het
mij een hachelijke zaak, als Pretorius bepaalde beelden en motieven uit de
Joannes toelicht aan de hand van citaten uit Adam in ballingschap en Noah,
die in 1662 beide nog niet geschreven waren. Hij rechtvaardigt dit door op te
merken „dat verskyningsdatums van minder belang is by werke wat sterk
teleologies beheers word soos dié van Vondel, en tematologies by mekaar
aansluit". 68 Voor de grote lijnen moge dit waar zijn, maar geldt het ook voor
details als de incidentele overeenkomsten in beeldspraak en voorstellingswijze,
Watson Kirkconnell, The celestial cycle. The Theme of „Paradise Lost" in World
Literature with Translations of the Major Analogues (Toronto 1952), blz. xu.
68 S. J. Pretorius, Die stryd.. , blz. 131, noot.
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waarop Pretorius hier wijst? Moeten wij die niet veeleer toeschrijven aan het
feit, dat Vondel zich gaandeweg een vrij stereotiepe Parnastaal heeft opgebouwd, waarin bij overeenkomstige situaties steeds weer ongeveer dezelfde
uitdrukkingen en beelden terugkeren?
Ik zou meer van dergelijke vragen kunnen stellen, maar het is daarvoor
hier niet de plaats. Liever wijs ik erop dat het tot de verdiensten van Pretorius' boek behoort, ze op te roepen. De schrijver verschaft zijn lezers niet alleen een schat aan waardevolle informatie over de achtergronden van allegorische en legendarische motieven in de Joannes, maar dwingt hen tevens tot een
voortdurend positie-kiezen tegenover zijn altijd scherpzinnige en vaak stoutmoedige supposities of interpretaties. Dat werkt bijzonder stimulerend, ook als
men tenslotte meent niet of slechts gedeeltelijk met hem te kunnen meegaan.
Uit het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken, dat ik daarvan meermalen veel
profijt heb gehad.
§ 5.

DE BRONNEN VAN DE „JOANNES"

De voornaamste bron van de Joannes is uiteraard de Bijbel geweest. Anders echter dan hij in het tweede boek van De Heerlyckheit der Kercke schijnt
te suggereren,ó 9 heeft Vondel niet alleen op het Evangelie van Lucas gesteund.
Ook wat er bij de andere Evangelisten over Johannes vermeld wordt, heeft
hij zorgvuldig en volledig overgenomen. Daarnaast zijn er door het gehele epos
heen voortdurend Bijbelplaatsen of reminiscensen daaraan verwerkt. Met name
de prediking van Johannes in het tweede boek en de „ommegangk" der Vaderen in het zesde hebben een sterk-Bijbelse inslag.
Aan Buchanan's Baptistes, of liever aan de bewerking daarvan door Jeremias
de Decker, ontleende Vondel de figuur van Malchus en het motief van de samenzwering tussen de Farizeeën en Herodias om Herodes Antipas tot de terechtstelling van Johannes te bewegen.
Voor zijn tekening van de historische achtergronden, maakte Vondel gebruik van wat door Flavius Josephus medegedeeld wordt in het 18de boek
van diens Antiquitates Judaicae. Daarbij dient echter te worden opgemerkt,
dat hij ten aanzien van Herodias en Salome op allerlei punten de Christelijke

legende liet praevaleren boven de historiciteit van Josephus.
In werkelijkheid was Salome
wier naam in de Evangeliën niet voorkomt,
maar wel door Josephus wordt genoemd
de dochter van Herodias uit haar
eerste huwelijk met Herodes, zoon van Herodes de Grote bij diens derde
vrouw, maar om politieke redenen nooit begiftigd met een kroon. Toen Herodias hem verliet ter wille van zijn halfbroeder Herodes Antipas een zoon
uit het vierde huwelijk van Herodes de Grote, en tetrarch over Galilea en
Perea , nam zij haar dochter mee. Vanuit Antipas' hoofdstad Macherus
huwde Salome, kort na de onthoofding van Johannes, met Filippus, tetrarch
over de Noordelijker gelegen gebieden van Iturea en Trachonitis, eveneens een
zoon van Herodes de Grote, maar uit diens vijfde huwelijk. Salome trouwde
dus met haar half-oom. Deze verbintenis bleef kinderloos. Na Filippus' dood
hertrouwde Salome met Aristobulus, koning van Armenia Minor en kleinzoon
van Herodes de Grote; uit dit huwelijk werden drie zonen geboren.
De Christelijke overlevering wilde het echter anders. Volgens deze was
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Herodias door Herodes Antipas aan een andere (half-)broeder ontschaakt,
namelijk aan de tetrarch Filippus, van wie Salome dus de dochter zou zijn.
Voor haar aandeel in de dood van Johannes werd zij zwaar gestraft: door
het ijs gezakt, zou zij door de scherpe schotsen op háár beurt onthoofd zijn.
In de legende wordt zij soms voorgesteld als een tovenares. Terecht wijst
Pretorius erop, dat Vondel blijkbaar daarop doelt, wanneer hij haar een strik
doet dansen „Waerin Herodes naem met lettren stont gespelt"; 70 zij betovert de
koning! Ook het doorsteken van Johannes' tong door Salome, als zijn hoofd
in de gouden schaal op de feesttafel ligt, is een bekend motief uit de legende.
Vondel neemt al deze legendarische motieven over of zinspeelt erop. Het is
de verdienste van Pretorius, dat hij zoveel mogelijk de herkomst van de betrokken legenden heeft aangegeven en laat zien, uit welke varianten Vondel
een keuze kon doen. Dat is bijzonder verhelderend. Niet alleen krijgen bepaalde zinspelingen zoals b.v. de strik die Salome om de naam van Herodes
danst daardoor voor ons zin, 71 maar ook wordt duidelijk uit welke rijke en
wijd-verbreide traditie Vondel put.
Hoe heeft hij zich deze traditie eigen gemaakt? Het mag uitgesloten worden
geacht, dat hij bekend geweest zou zijn met de herkomst van al deze legenden,
zoals Pretorius die aangeeft. Het meest waarschijnlijk acht ik het, dat hij de
beschikking heeft gehad over een kerkelijk-geautoriseerde Vita Joannis, waarin
heel deze overlevering vervat was en wellicht zelfs als authentieke historie
werd voorgesteld. Dat zou mede kunnen verklaren, waarom hij zich liever naar
de feiten uit deze „historie" richtte dan naar die uit de Antiquitates van Josephus. Misschien zal als mijn veronderstelling juist is de bewuste bron
nog wel eens worden teruggevonden.
Ook de Aeneis en de Gerusalemme moeten als bronnen van de Joannes
worden aangemerkt. Zoals uit het inhouds-overzicht in § 3 gebleken is, heeft
Vondel zich in zijn epos op essentiële punten naar het voorbeeld van Vergilius
en Tasso gericht, niet alleen wat de compositie maar ook wat de verbeeldings-

momenten betreft. Alles wat met het Wonderbaarlijke samenhangt, is aan hun
voorgang ontleend of berust zoals de Hemelraad op de suggestie die
daarvan uitgaat. De uitzending van Gabriël, de samenkomsten van de Hemelen de Helleraad, en vooral de „ommegangk" in het Voorgeborchte, hebben in
de Joannes een zo functionele plaats dat zij er onmogelijk uit kunnen worden
weggedacht. Het aandeel, dat de Aeneis en de Gerusalemme aan Vondel's epos
hebben geleverd, is niet minder belangrijk dan dat van de Bijbel en de Christelijke legende.
Zo blijkt dus Joannes de Boetgezant te rusten op drie vrijwel gelijkwaardige
pijlers: historie, (legendarische) traditie, imitatie.
§ 6.

HET VOOR- EN NAWERK

Na dit alles zijn wij over de Joannes voldoende georiënteerd, om te begrijpen wat Vondel bedoelde met het voor- en nawerk dat hij aan zijn epos meegaf. Ik begin met een bespreking van het naschrift „Aen den Lezer", omdat
dit het meest direct met de Joannes samenhangt.

' ° Zie boven, blz. 655, en vgl. S. J. Pretorius, Die stryd. . , blz. xii, 112-113.
71 De WB-annotator geeft bij de desbetreffende regels geen enkele toelichting.
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Misschien mogen wij uit het feit, dat Vondel zich hier in een nàwoord en
niet zoals hij anders doet in het vóórwerk tot zijn lezers richt, afleiden
dat hij eerst achteraf tot de conclusie gekomen is dat zulk een „berecht" toch
wel op zijn plaats zou zijn. Wellicht heeft hij pas bij het corrigeren van de
proeven, toen het te laat was om het in het voorwerk op te nemen, tot het
schrijven ervan besloten.
Hoe dit zij, een Aen den Lezer was zeker gerechtvaardigd. Terecht begreep
Vondel dat velen „verwondert moghten staen, wanneerze hooren en zien, dat
men eene heilige geschiedenis wijtluchtiger [ = uitgebreider] voorstelt danze
door de gewijde pen der Euangelisten beschreven wort" (reg. 5-7). Verwondert
staen mag hier ongetwijfeld opgevat worden als een euphemisme voor verontwaardigd zijn. Weliswaar konden Vondel's lezers enigszins voorbereid worden
geacht door zijn Bijbelse tragedies, waarin hij reeds keer op keer „wijtluchtiger" was geweest dan zijn bron. Maar toen was de stof steeds ontleend geweest
aan het Oude Testament. Voor het éérst ging het nu om een fabula uit het
Nieuwe Testament, en nog wel uit het meest gewijde deel daarvan: de Evangeliën. In het epos treedt Christus op: wel niet als hoofdpersoon, maar toch zo
dat Hem woorden in de mond worden gelegd die in de Bijbel niet voorkomen,
en dat Zijn tocht van Nazareth naar de Jordaan wordt voorgesteld als een
huldebetoon van de natuur, terwijl de Evangelisten daarvan niet reppen. Het
is dan ook zeker geen toeval, dat Vondel in de geciteerde zin zo nadrukkelijk
„de gewijde pen der Euangelisten" noemt. Want dáárin ligt het nieuwe van de
Joannes, vergeleken bij de vroegere Bijbel-tragedies. Dat maakte het nodig, na
alle betogen in de Voorberechten van die tragedies over de noodzaak van
vrijheid voor de dichte r bij zijn behandeling van Bijbelstof, nogmaals een rechtvaardiging te geven voor wat hij gedaan had.
Iets nieuws heeft hij overigens niet te zeggen. Zolang Christus-zelf niet tot
hoofdpersoon van de Tabula wordt gemaakt, maakt Oud of Nieuw Testament
voor hem weinig verschil. Hij kan dus slechts kort en zakelijk herhalen wat
hij altijd al verdedigd had. Daarbij gaat hij uit van een vergelijking met de
schilderkunst. Om een Bijbelse of historische gebeurtenis te kunnen uitbeelden,
moet een schilder componeren en detailleren; daarmee pretendeert hij echter

niet dat zijn compositie en zijn details de historische werkelijkheid weergeven
zoals zij was! Als men dit bij de schilder aanvaardt, waarom dan niet bij de
dichter,
die met recht zoo veel ruimer weiden magh, als de gedachten hooger en
dieper dan d'oogen reicken konnen; voorbehouden dat hy in bybelstoffe
zich doorgaens [ = voortdurend] houde binnen de paelen van eene eerbiedige godtvruchtigheit en zedigheit. (reg. 18-21)
Daarmee eindigt het Aen den Lezer, maar begint juist het probleem. Want
waar liggen precies die „paelen"?
De z.g. Opdracht aan Johan Maurits 73

Het voorwerk bestaat uitsluitend uit een lang gedicht van 312 alexandrijnen,
dat gericht is tot Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan. Het is gebruikelijk,
' 2

WB

' 3

WB

ix, blz. 794.
ix, blz. 675-686.
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dit vers op te vatten als een Opdracht van het epos aan deze vorst. 74 Maar dat
is het niet, al maakt zijn plaats het misverstand begrijpelijk. In de dedicatio
had Vondel de Joannes immers al opgedragen aan zijn nicht Anna Bruining,
de non uit het Brusselse Klarissen-klooster Bethlehem. Het zou op Johan
Maurits een vreemde indruk hebben gemaakt, als het epos in tweede instantie
ook nog eens aan hem opgedragen zou zijn. Daarvan is dan ook geen sprake.
In het voor hem bestemde gedicht wordt de Joannes niet onder de bescherming
van zijn naam gesteld of als huldeblijk aan hem aangeboden. Vondel richt
zich daarin slechts tot hem naar aanleiding van zijn epos, en om dat verband
goed te doen uitkomen, voegt hij de twee bijeen. Het gedicht begeleidt het
epos, maar het omgekeerde is evenzeer waar: het epos begeleidt en verklaart
wat Vondel aan Johan Maurits te zeggen heeft.
Johannes de Doper en Johan Maurits zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Niet zozeer door hun naam als wel door het feit dat de laatste sedert
december 1652 grootmeester was van de Johanniter-orde in de balije Brandenburg. En de Johanniters ontleenden hun naam aan Johannes de Doper, hun
patroon dezelfde Johannes, zegt Vondel,
Waer op mijn zangheldin met haeren heldentrant
Grootmoedigh draeft, of zy, met hulp der koorkooraelen
Des hemels, naer den eisch, dat licht kon achterhaelen. 75
(reg.52-54)

Maar dat is dan ook de enige zinspeling, die hij in het gedicht voor Johan
Maurits op zijn epos maakt.
In zijn annotatie bij de Johannes in WB Ix merkt H. W. E. Moller op,
dat Vondel zich vergiste en dat Johan Maurits geen grootmeester van de
Johanniters geweest zou zijn, „maar van de Duitse Orde, de jongste der
drie grote Ordes van kruisridders" (blz. 675). Daarentegen blijkt de

Groningse historicus P. J. Bouman het in zijn biographie van Johan
Maurits met Vondel eens. 76 Overigens heeft Moller gelijk, als hij erop
wijst dat die laatste in zijn gedicht de geschiedenis van de Johanniters en
die van de Duitse Orde door elkaar laat lopen en als één samenhangend
geheel voorstelt.
aldus Vondel , dat Grootmeesterschap van
Het is geen kleinigheid
„d'orden van den heiligen Joan" (vs.55) ! Hij kan dan ook de lust niet weerstaan, de glorierijke historie van deze orde de revue te laten passeren, met inbegrip van die van de Duitse Orde. Altijd stonden haar leden op de bres voor
Dat deed reeds Abraham Bogaert in 1696 (zie boven, blz. 642).
dat licht kon achterhaelen: die grote figuur kon doen herleven.
76
P. J. Bouman, Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan (Utrecht 1947), blz. 107:
„Van de drie geestelijke ridderorden, die in den kruistochtentijd waren opgericht
om het ridderideaal in dienst van den geloofsstrijd te stellen [nl. de Tempelieren, de
Johanniters en de Duitse Orde], was alleen de Johanniterorde blijven bestaan. Zij had
geleidelijk den vorm aangenomen van een internationaal adellijk genootschap, waarvan de nationale afdeelingen zich ieder naar eigen inzicht constitueerden : in Duitschland bijvoorbeeld als een protestantsche aristocratische vereeniging, waarvan het
district of de «ballye» Brandenburg het belangrijkste gebied was. Centrum van dit
ordegebied was het plaatsje Sonnenburg, ten Zuiden van Frankfort aan de Oder,
waar het uit de Middeleeuwen resteerende grondbezit van de orde lag".
7
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Christendom en Kerk, altijd behoorden zij tot de laatsten die stand hielden.
Maar nog steeds is hun taak niet volbracht. Opnieuw immers worden Christendom en Kerk bedreigd, ditmaal door de Turken die uit het Oosten opdringen
naar het hart van Europa. En de Christenheid is te slap, te verdeeld, om zich
daartegen met kracht te verweren. Hier ligt een grootse roeping voor de Grootmeester van de Johanniters: „Welaen Mauritius, de krijghstrompet gesteecken"
(vs.257). Kreta is al grotendeels verloren gegaan, Hongarije verkeert in nood:
„Verdaegh [ = dagvaard, roep op] uw kruisorde, om in schaduw van Godts
stander // Te kampen voor 't geloof" (vs.273-274a). Steun Paus en Keizer
tegen de ongelovigen, „En in den keizer gansch Europe, en zoo veel lieden, //
Te flaeu en afgemat om wederstant te bieden" (vs.285-286).
Vondel wist uiteraard, dat de balije Brandenburg van de Johanniters een
Protestantse orde was. Dat geeft aan zijn aansporing tot Johan Maurits
des te meer klem. Hij dringt er bij deze op aan, de tegenstelling tussen
Protestanten en Katholieken ondergeschikt te maken aan de bestrijding
van het gemeenschappelijke gevaar. Daarmee herhaalt hij de waarschuwing, die hij al in 1634 vergeefs had doen klinken in zijn plano-gedicht
Op de Tweedraght der Christe Princen aen Jesus Christus. 77
Dat is de taak voor een Grootmeester van de Johanniters: „Zoo blincke uw
borstkruis?8 schoon in d'ordre van Sint Jan" (vs.308). Dat zou een daad zijn,
die de dichter graag in een epos zou willen bezingen: „Zoo wenscht mijn
zangheldin uw zegepaert te leien" (vs.309).
Ook Pretorius moge ten onrechte spreken over „die opdraggedig aan Joan
Mauritius", hij heeft volkomen gelijk wanneer hij de aanleiding tot het ontstaan van dit gedicht ziet in de centrale plaats die de doop van Jezus als begin van de Kerk in de Joannes inneemt: „Waar dit nou om die Kerkstigting
gegaan het, het die gedagte aan die Turkse gevaar Vondel dus weer beetgepak". 79 Zich verdiepend in de geboorte van de Kerk, maakte Vondel zich
zorgen over haar heden. Zo kwam hij van Johannes tot de Johanniters, ook al
in het epos zelf. Aan het slot daarvan, wanneer de „ommegangk" ten einde
loopt, doelt de oude Simeon rechtstreeks op de Johanniters, als hij Johannes
toeroept:
Hoe veele helden. Godt ten prijs, in 't velt gedaghvaert,
Zult gy noch ridders slaen met uw gezegent slaghzwaert!
Gy zult voor Ismaël het volck van Abraham,
[ • ..
.. •
Beschutten eeu op eeu.

(VI,681-683,686a)
WB III, blz. 419-420. Ik citeer de tweede strofe uit dit gedicht, dat midden in de Dertigjarige Oorlog geschreven werd:
De felle Turck, die Christus kruist,
Siet ons krackeelen aen.
d'Erfvyand lacht vast in sijn vuist,
En hoopt den klaeuw te slaen
Van bloed geverwt, van stof begruist,
In 't hart van 't blind gevecht,
Dat hy 'tgeschil beslecht.
' S Vondel denkt aan het Malthezer kruis op de orde-mantel van de Johanniters.
79 S. J. Pretorius, Die stryd. . , blz. 98.
"
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§ 7.

„BEGREPEN IN ZES BOECKEN"

Opzet en uitwerking van de Joannes laten er geen twijfel aan bestaan, wat
Vondel voor ogen stond. Hij wilde in aemulerende imitatio van Vergilius en
Tasso een epos schrijven, dat zowel de Aeneis als de Gerusalemme overtrof
niet omdat hij een beter dichter was dan zijn voorgangers, maar omdat zijn
stof en zijn held de hunne te boven gingen. Johannes was een uitverkorene
Gods, die midden in de Heilsgeschiedenis stond en daarom groter was dan
Aeneas, belangrijker dan Godfried. Zoals Vondel het zelf had geformuleerd in
zijn invocatio: „Laet kiezen, wien het lust, het eêlste uit alle stoffen: // Wie
kiest wat Godt verkiest, heeft best het wit getroffen" (I, vs.41-42). Daarom kon
en moest de Joannes een canticum canticorum onder de epen worden: het
hoogste wat in het genre te bereiken viel.
Tèch kondigt Vondel op het titelblad zijn werk niet als een epos aan. Anders
dan vóór hem Lambert van Bos had gedaan en na hem Lucas Rotgans zou
doen, vermijdt hij het woord „heldendicht". Hij volstaat met de vermelding
„Begrepen in zes boecken". Met het getal zes verwijst hij indirect naar de
Aeneis als zijn voorbeeld. Zoals Vergilius bij zijn navolging van Homerus het
aantal van diens boeken tot de helft had teruggebracht, zo heeft hij het op
zijn beurt met dat van de Aeneis gedaan. Voor zijn Humanistisch geschoolde
tijdgenoten was deze verwijzing zonder meer duidelijk, zodra zij in de Joannes
de structuur van een epos hadden herkend. Maar in dit „zodra" zit het hem
juist! Want alléén uit de vermelding van zes boeken op het titelblad konden
ook zij niet met zekerheid opmaken, wat de dichter bedoelde. Vondel had hetzelfde kunnen zeggen, wanneer de Joannes een leerdicht was geweest in plaats
van een epos. Toen hij in 1645 de Altaer-geheimenissen publiceerde, vermeldde
het titelblad: „Ontvouwen in drie boecken"; in 1663 kwam op dat van De
Heerlyckheit der Kercke te staan: „Begrepen in dry boecken". 80 De dichter
liet het dus blijkbaar aan zijn lezers over om uit te maken, of zij de Joannes
als epos wilden aanvaarden dan wel er een leerdicht in wensten te zien. Deden
zij het eerste, dan zouden zij echter vanzelf ook begrijpen dat de vermelding
van zes boecken als een verwijzing naar de Aeneis moest worden verstaan.
Maar waarèm deze ambivalente aankondiging, terwijl wij juist tot de conclusie zijn gekomen dat Vondel een epos boven alle epen had willen schrijven?
Het is mogelijk, het antwoord op deze vraag te zoeken in Vondel's bescheidenheid. Zoals elke grote dichter zal hij er zich bewust van zijn geweest slechts
zéér ten dele gerealiseerd te hebben wat hem voor ogen had gestaan. Kon zijn
werk, waarmee hij de Aeneis en de Gerusalemme had willen overtreffen, zich
naast deze beroemde epen zelfs maar handhaven? Mocht het, in vergelijking
daarmee, eigenlijk wel een heldendicht heten? Het lijkt mij echter uiterst onwaarschijnlijk, dat wij in deze richting naar een oplossing zouden moeten zoeken voor het probleem van het titelblad. Als Vondel niet in zijn Joannes had
geloofd, zou hij die niet hebben uitgegeven, evenmin als hij het indertijd de
Constantinade had gedaan.
Veeleer dienen wij te denken aan de moeilijkheid, waarmee ook de Franse
8

° Op het titelblad van de Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst ontbreekt een opgave
van het aantal boeken. Ik geloof echter niet, dat wij daaraan betekenis moeten hechten;
zij had er even goed wèl kunnen staan. Wellicht werd zij weggelaten, omdat de tekst
van het titelblad toch al uitgebreid is en anders tè zwaar zou zijn geworden.
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Bijbel-epici uit de 17de eeuw te worstelen hadden: de incompatibiliteit van
Bijbelstof met de eisen die door de poëtica aan het epos werden gesteld. 81 Of
Vondel met hun werk en de theoretische uiteenzettingen in hun Pré f aces
bekend was, valt niet na te gaan. Hij heeft er zich nooit over uitgelaten. Wij
mogen echter vermoeden, dat hij er niet helemaal vreemd tegenover stond.
Gezien zijn belangstelling en zijn belezenheid, lijkt het onwaarschijnlijk dat
hij b.v. de Moyse sauvé van Saint-Amant, waarvan in 1654 een Leidse editie
verschenen was en die dus binnen zijn gemakkelijk bereik lag, niet zou hebben
gekend. Zijn stilzwijgen over de Franse Bijbel-epen moet naar mijn mening
dan ook eerder verklaard worden uit afwijzing dan uit onbekendheid. In ieder
geval heeft hij het voorbeeld van zijn Franse tijdgenoten niet gevolgd bij hun
zoeken naar een nieuwe genre-naam voor Bijbelse epen: „idyle héroïque",
„poëme sacré" e.d.
Afwijzing van hun werk sluit overigens niet uit, dat Vondel zich door hun
voorbeeld en hun beschouwingen nog eens extra geconfronteerd heeft gezien
met de fundamentele problematiek van het Bijbelse epos, waarmee het werken
aan de Joannes ook hem onvermijdelijk in aanraking bracht. Hoe kan een
dichtwerk Bijbels en toch een epos zijn?
De oplossing, waartoe Vondel gekomen is, staat diametraal tegenover die
van Saint-Amant en zijn kring. Terwijl zij de Bijbelstof zoveel mogelijk trachtten aan te passen aan de eisen van het epos, deed Vondel het omgekeerde:
waar zij met elkaar in conflict kwamen, maakte hij de regels voor het epos ondergeschikt aan de eisen van de Bijbelstof. Dat blijkt naar mijn mening vooral
op de volgende drie punten:
a. Vondel verwerkt alles wat er in de Evangeliën over Johannes wordt
meegedeeld, 66k wanneer dit voor de structuur van zijn epos weinig relevant
is en nodeloos de gang van het verhaal vertraagt. Een voorbeeld daarvan is de
tweede prediking van Johannes in III, 61-114 en 131-142. Na de eerste prediking, die het gehele tweede boek beslaat, was de laatste eigenlijk overbodig.
Maar de éérste was eigen vinding van Vondel, terwijl de twééde een uitwerking
is van Lucas 3:7-11. Daarom kon zij niet achterwege worden gelaten. De
dichter mocht wel iets aan het Bijbelverhaal toevoegen, maar was niet gerechin dit geval: de prediking van Johannes
te vervantigd een deel daarvan
gen door een eigen bedenksel.
b. Overigens is ook de éérste prediking, al was zij dan eigen vinding, in
strijd met de traditie van het epos. Wat Johannes aan de scharen vertelt, is
zoals het verhaal van Aeneas aan Dido, waarmee die prediking strucniet
narratief, maar didactisch-betogend. Dat zou aanvaardtureel parallel loopt
baar hebben kunnen zijn, als Vondel zich beperkt had tot enkele essentiële
punten, ter typering van Johannes' toespraak, en die had ingebed in een narratieve context. In plaats daarvan wijdt hij echter een geheel boek aan het betoog van Johannes, waardoor dit een zelfstandig karakter krijgt dat de eigen
entiteit onderstreept. Zodoende bracht Vondel in zijn epos een stuk leerdicht,
dat er compositorisch niet in thuis hoort. Wij zouden hem tekort doen door
aan te nemen dat hij zich daarvan niet bewust geweest is, omdat voor hem en
zijn tijdgenoten de grens tussen leer- en heldendicht
zoals wij reeds meervloeiender was dan voor ons. Wij hebben hier te
malen hebben opgemerkt
doen met een te uitgesproken geval dan dat er enkel sprake zou kunnen zijn
81

Zie boven, blz. 160-162.
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van vervloeiende grenzen. Vondel wist ongetwijfeld heel goed wat hij deed.
Wat hij daarmee beoogde, laat zich moeilijker vaststellen, maar kan worden
benaderd door na te gaan welke functie het didactische tweede boek in het
epos heeft. In het eerste boek wordt Johannes geroepen om de wegbereider
van Christus te zijn; in het derde besluit en bekroont hij die taak door het dopen van Jezus, waarmee het fundament van de Kerk wordt gelegd. Tussen die
beide in moet het tweede boek ons dus Johannes doen zien als „de stem des
roependen in de woestijn: bereidt de weg des Heren, maakt zijne paden recht"
(Lucas 3 :4b). Het is kennelijk Vondel's bedoeling geweest die stem te doen
klinken, niet alleen in een oproep tot boetedoening, maar ook en vooral in een
aankondiging van Christus als de vervulling van Wet en Profeten. De inhoud
van de prediking uit boek ii komt precies overeen met de uitleg die Christus
na Zijn opstanding omtrent Zichzelf aan de Emmausgangers geeft: „En begonnen hebbende van Mozes en van alle de Profeten, leide hij hun uit in alle
de Schriften hetgeen van hem geschreven was" (Lucas 24:27). De functionaliteit daarvan is tweeledig. Enerzijds krijgt Johannes er gestalte door als heraut
van Christus, anderzijds komen de gebeurtenissen uit het derde boek (en met
name de doop) te staan in het volle licht van Gods heilsplan. Om dit te bereiken aanvaardde Vondel in zijn epos een lange theologische uiteenzetting, die
daarin eigenlijk niet past. Bijbelse diepgang woog voor hem zwaarder dan
zuiverheid van de epische vorm.
c. In de Aeneis onthoudt Vergilius zich van beschouwende commentaar op
de verhaalde gebeurtenissen; hoogstens veroorlooft hij zich naar aanleiding
daarvan een sententie: onpersoonlijk en zakelijk. In de Joannes daarentegen
komen emotionele reacties van de dichter wèl voor; in mijn inhouds-overzicht
heb ik getracht dat duidelijk te doen blijken. Op dit punt heeft Vondel zich dus
niet naar het voorbeeld van Vergilius gericht. Volgde hij dan een andere voorganger, en zo ja, welke? en waarom? De inlas van emotionele reacties herinnert dadelijk aan de Pharsalia van Lucanus. Toch geloof ik niet, dat wij in de
eerste plaats aan hem moeten denken. Vondel heeft ongetwijfeld zijn werk gekend, maar directe invloed ervan valt niet aan te tonen. Ik meen dan ook,
dat wij veeleer Du Bartas als Vondel's „emotionele bron" moeten zien. In
diens Judit zowel als in de verschillende „parties" van de Seconde Sepmaine

zijn de niet-epische interjecties en uitweidingen talrijk genoeg 82 om te kunnen
worden beschouwd als een integrerend deel van de opzet. Zij bieden de dichter gelegenheid blijk te geven van zijn persoonlijke betrokkenheid bij zijn
onderwerp, en de aandacht te vestigen op de diepere zin of de morele implicaties van de verhaalde gebeurtenissen. Het ligt voor de hand aan te nemen dat
Vondel, toen hij zich zette tot het schrijven van een Bijbels epos, aan deze
bewonderde voorganger heeft gedacht en zich heeft laten leiden door de wijze
waarop deze de epische bewerking van Bijbelstof tevens tot een getuigenis van
eigen geloof had weten te maken. Bij Vergilius kon hij leren hoe een epos behoorde te zijn, maar bij Du Bartas vond hij wat daaraan voor een Bijbels
epos diende te worden toegevoegd.
Als het bovenstaande juist is, schreef Vondel dus de Joannes zeer bewust
naar orthodox Vergiliaans-Tassoniaans model, maar week hij niet minder bewust van dit model af, waar hij meende dat het Bijbelse karakter van zijn epos
dat wenselijk maakte. Het moet hem dan ook duidelijk geweest zijn, dat het
82 Zie boven, blz. 86-87.
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Vondel wist, dat de twaalf boeken van de Aeneis gebaseerd waren op
de Ilias en de Odyssee van Homerus samen. Hij schrijft in zijn voorwoord
aan de lezer, dat in alle edities van zijn Vergilius-vertalingen voorkomt,
dat «de gansche Trojaen (d.i. de Aeneis) op den vorm van Ulysses dolinge
en d'Ilias gegoten (is)», 84 en ontlenend aan Scaliger-de la Cerda: «Virgilius heeft in zijnen eenigen Eneas [ ... ] den geheelen Ulysses en d'Ilias
beknopter en volkomener dan Homeer begrepen» . 85 Vondel verdeelt nu
als Vergilius zijn heldendicht duidelijk in twee gelijke delen: in de eerste
drie boeken: het leven en de werkzaamheden van Joannes, zijn aardse
omwandeling, in de laatste drie boeken: zijn bestrijding. 86
Deze opmerking is volkomen juist. Naar mijn mening zit er echter meer aan
vast dan Maximilianus aangeeft. Om dat te kunnen nagaan, dienen wij de eerste 14 regels van de propositio
het gedeelte waarom het hier gaat duidelijk voor ogen te hebben. Ik begin dus met ze te citeren:

5

10

Het lustme door den zoon van priester Zacharias,
Den strengen boetgezant, de heirbaen voor Messias,
Aertspriester, koning, en waerachtigen profeet,
Te baenen, om de smet van Adams appelbeet,
In 't paradijs behaelt, te wasschen uit de zielen,
Die voor Godts heiligh Lam boetvaerdigh nederknielen.
Het lustme van den helt te zingen, die, zoo groot
Voor Gode en engelen, zijn zuiver bloet vergoot,
Om dat hy, zonder 't recht uit gunst of haet te buigen,
Den geilen koning dorst in 't aenzicht overtuigen
Van vuile bloetschande, aen zijn broeders bedt begaen.
Zoo brack uit 's kerckers nacht de dagh der heileeuwe aen.
Het hof luickt d'oogen voor den opgangk van Godts klaerheit,

En stopt zijne ooren voor de boetbazuin der waerheit.
De tweeledigheid is inderdaad onmiskenbaar. In zes regels wordt de inhoud
van de eerste drie boeken aangekondigd, en vervolgens in acht die van de
laatste drie. Maar de opmerkelijke overeenkomst met wat Vergilius in de
propositio van de Aeneis doet, gaat gepaard met een niet minder opmerkelijk
verschil. Bij Vergilius worden
zoals Maximilianus het zelf formuleert
„distinct, in één grote volzin ] ... ] aangegeven de omzwervingen van Aeneas
in de eerste zes boeken en daarna de strijd om Latium in de laatste zes". 87 De
beide delen worden wel onderscheiden, maar slechts om „in één grote volzin"
met elkaar te worden verbonden tot een hechte eenheid. En zo is het ook in
het epos zelf. De twee aspecten van Aeneas' lotgevallen liggen in elkaars verlengde, vullen elkaar aan en geven elkaar zin.
In Vondel's propositio daarentegen worden de beide delen van zijn epos
niet alleen van elkaar onderscheiden, maar ook gescheiden. De dichter kondigt geen compositie aan, maar een juxta-positie van twee verschillende onder84

WB VI, blz. 54, reg. 272-273 (noot van Maximilianus).

8 5 WB VI, blz. 59, reg. 409-412 (noot van Maximilianus ; ik verbeterde de drukfout 39).
Voor de ontlening aan Scaliger-de la Cerda verwijst Maximilianus in een andere noot
naar het proefschrift van A. M. F. B. Geerts, Vondel als classicus bij de Humanisten
in de leer (Tongerloo 1932), blz. 115, nr. 5.
86 P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 15-16.
87 Ibidem, blz. 15.
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werpen. Nadat hij met vs.6 zijn propositio van de eerste drie boeken heeft
voltooid, begint hij in vs.7 met een nieuwe inzet die opnieuw een propositio
inleidt: „Het lustme van den helt te zingen ... ". Beide propositiones vormen
een in zichzelf afgerond, zelfstandig geheel; beide zouden zonder enige toevoeging of wijziging als aanhef van een epos kunnen fungeren. Het enige wat ze
verbindt, is de gemeenschappelijke hoofdpersoon, de held. Maar zelfs ten opzichte van hem is er een opvallend verschil tussen de beide aankondigingen.
In de laatste staat hij zoals in een propositio regel is centraal: het zal
gaan om hèm en om wat hij deed. Daarentegen neemt hij in de eerste aankondiging slechts een secundaire plaats in: primair is daar het banen van „de heirbaen voor Messias", weliswaar door Johannes, maar niet met hem als middelpunt om zijn zelfs wil. Die tegenstelling wordt nog duidelijker in een paraphrase van Vondel's tweedelige propositio: „Ik wil zingen van het eerste optreden
van Messias, zoals dat werd voorbereid door Johannes; ik wil zingen over Johannes, die de marteldood stierf omdat hij Herodes durfde beschuldigen van
bloedschande".
Men zou kunnen menen, dat Vondel hier wat minder gelukkig geformuleerd heeft en dat in het epos-zelf de gesuggereerde tweeheid opgelost wordt
in een twee-eenheid, vergelijkbaar met die van de Aeneis. Maar het tegendeel
blijkt het geval. Ook dáár is de gescheidenheid manifest. De eerste drie boeken
vormen, evenzeer als het eerste deel van de propositio, een in zichzelf afgerond geheel waarop niets meer zou behoeven te volgen. Aan het begin besluit
God dat het voor Christus tijd is Zijn taak op aarde te aanvaarden, en Johannes krijgt opdracht Diens verschijning voor te bereiden, opdat „het menschdom
met verlangen // Den grooten heilant van de weerelt magh ontfangen"
(I, 229b-230). Johannes voldoet aan deze opdracht met een lange prediking,
waarin hij de Wet en de Profeten vervuld verklaart omdat Jezus gekomen is.
Kort daarop verschijnt Deze onder de luisterende schare aan de Jordaan en
wordt door Johannes gedoopt. De hemelen openen zich, Engelen zingen, de
Heilige Geest daalt neer als een duif en Gods stem proclameert Hem Zijn
Zoon. Daarmee is het pionierswerk van Johannes voltooid. Christus heeft
zelf Zijn ambt aanvaard: de grondslag van de Kerk is gelegd. Het laatste
woord is een profetie van Johannes, die de overwinning van Messias over
dood en hel voorzegt. Christus is onwederstandelijk: „Al wat hem wederstaet
moet buigen voor zijn voeten" (III, 600). Het is duidelijk, dat in dit alles de
grote lijn langs Johannes heenloopt. Wel zijn er enkele episoden, waarin hij
meer op de voorgrond treedt, maar ten opzichte van de hoofdhandeling blijven
deze bijkomstig. Als „het epos van de eerste drie boeken" afzonderlijk zou zijn
verschenen, had het beter De doop van Jezus kunnen heten dan naar Johannes
te worden vernoemd.
Met boek Iv begint „het epos van de laatste drie boeken". De eerste regel
legt even een verbinding met de profetie van Johannes, die het voorafgaande
epos afsloot: „De hel ontzette zich voor zulck een donderwoort" (IV, 1).
Afgezien daarvan staat het echter geheel op zichzelf. Niets van wat hier gebeuren gaat, is in de eerste drie boeken voorbereid of aangekondigd. Het
heeft zijn eigen begin en zijn eigen ontwikkeling. De grote lijn daarin is als
volgt: Lucifer roept de Helleraad bijeen om te overleggen hoe aan „Christus
opgangk "88 paal en perk te stellen. Daartoe dient ook Johannes tot zwijgen te
8

8

Deze term vindt men in de marginale samenvatting bij IV, 1 vv.
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worden gebracht: „Joannes moet'er eerst, en dan de meester kleven" (IV, 51).
Apollion gaat aan het werk. Achtereenvolgens zet hij Kajafas en Herodes
Antipas tegen Johannes op. De eerste kan voorlopig niet veel doen, maar
Herodes komt in actie. Onder de schijn van een eervolle uitnodiging naar het
hof neemt hij Johannes verraderlijk gevangen. Ondanks de aandrang van Herodias durft hij echter uit vrees voor het volk niet tot diens terechtstelling
overgaan. Kajafas en Annas zenden dan Malchus naar Macherus om met de
koningin tegen Johannes samen te spannen. Het feest ter gelegenheid van Herodes' geboortedag geeft Herodias en hem hun kans. De ondoordachte belofte
van de koning aan Salome wordt door hen uitgebuit: op hun aandrang vraagt
de prinses het hoofd van Johannes als beloning voor haar dans. Herodes durft
niet weigeren en Johannes wordt onthoofd. De hel heeft echter slechts schijnbaar overwonnen. De ziel van Johannes doet haar triomfantelijke intocht in
het Voorgeborchte en verkondigt ook dáár dat Christus gekomen is. In een
juichende „ommegangk" trekken de Vaderen aan de brenger van deze blijde
boodschap voorbij. De apotheose wordt bereikt in de profetie van Ezechiël
over de Hemelvaart van Christus, als Deze straks Zijn taak op aarde zal hebben volbracht. Zoals in het voorafgaande epos het geval was met Johannes,
zijn er hier episoden waarin Christus op de voorgrond treedt, maar evenals
daar blijven zulke episoden bijkomstig ten opzichte van de hoofdhandeling.
Ook hier hebben wij te doen met een in wezen zelfstandig epos dat in dit geval De dood van Johannes zou kunnen heten.
Vondel is erin geslaagd een titel te vinden die de beide epen onder één
noemer samenbracht. Joannes de Boetgezant verwijst naar een aspect, dat
zij inderdaad met elkaar gemeen hebben. De doop van Jezus wordt voorbereid door de boetprediking van Johannes, en diens dood wordt erdoor veroorzaakt. Toch voldoet deze titel maar zeer ten dele, omdat hij het accent legt
op iets wat noch in het eerste noch in het tweede epos de eigenlijke kern
vormt, en zodoende een continuïteit suggereert die niet werkelijk aanwezig is.
Ik heb in het bovenstaande de tweeheid van de Joannes scherp gesteld.
Er vallen daarvan ben ik mij bewust wel argumenten aan te voeren om
te betogen dat de scheiding tussen de twee helften minder absoluut is dan ik
heb aangegeven. Er is een personele verbinding doordat in beide delen zowel
Christus als Johannes optreden; bovendien gaat het om een opeenvolging van
twee gebeurtenissen die ook in het Bijbelverhaal na elkaar aan de orde komen.
Desondanks kan naar mijn mening niet worden bestreden, dat de beide helften
van de Joannes in structureel opzicht náást elkaar staan. En dat is des te opmerkelijker, omdat het Vondel zo weinig moeite zou hebben gekost ze met
elkaar te verweven. Het conflict met Herodes zou in de eerste drie boeken
zonder bezwaar een begin hebben kunnen vinden of althans als op de duur onvermijdelijk zijn voorgesteld. Ook de vrees voor de „opgangk" van Christus
en Diens wegbereider, die er Lucifer toe brengt tegenmaatregelen te treffen,
zou er al ter sprake hebben kunnen komen. Dat dit laatste niet gebeurt, kan
beschouwd worden als een argument ten gunste van mijn stelling. Immers,
wanneer men de Joannes als één geheel opvat, wordt de Helleraad net te
laat bijeengeroepen: het beslissende moment van de stichting der Kerk door
de doop van Jezus heeft dan al plaats gevonden.
Ik ben er dan ook van overtuigd, dat Vondel bewust de verweving tot een
twee-eenheid achterwege heeft gelaten. Het was hem niet te doen om het le676

van van Johannes als een continuïteit, maar om twee afzonderlijke momenten
uit dat leven, de doop van Jezus en de terechtstelling door Herodes. De dubbele propositio bevestigt dit niet alleen, maar onderstreept het nadrukkelijk.
Daarmee staan wij voor de vraag, waarèm Vondel deze tweeledige structuur koos en waarèm hij zich beperkte tot juist dèze twee momenten uit het
leven van Johannes. Hij moet er een doorslaggevende reden voor hebben gehad, want het kan hem als kenner van de poëtica niet zijn ontgaan dat hij zodoende in strijd kwam met een van de belangrijkste voorschriften uit de literaire theorie: dat van de eenheid van handeling. Een reden te meer
misom zijn werk niet als „heldendicht" aan te
schien zelfs de voornaamste
kondigen.
§ 9.

INTERPRETATIE EN ZINDUIDING

Pretorius ziet de Joannes als één grote allegorie van „Die stryd tussen hemel
en hel". Dat verklaart, waarom in zijn boek de nadruk vooral wordt gelegd
op de tweede helft van het epos. Eerst dáár immers komen Goed en Kwaad
scherp tegenover elkaar te staan: „Dit is immers die aanvang van die finale
afrekening met Lucifer" (blz. 51). In Macherunte herhaalt zich de Paradijsgeschiedenis, maar met een andere afloop. De pracht en heerlijkheid van Herodes' feest moeten gezien worden als een poging van Lucifer om God te evenaren, „om Eden in Macherunte te laat herleef, selfs in besonderhede" (blz.
in afwijking van het
62). Uit deze parallellie verklaart Pretorius dat Vondel
Bijbelverhaal
Salome het hoofd van Johannes niet aan haar moeder laat
geven, maar aan Herodes die hier de rol van Adam speelt, bezwijkend voor de
aandrang van Eva (Herodias/Salome). „Ons moet dus konkludeer dat Vondel
afgewyk het omdat die allegorie dit gebiedend gemaak het, daar Eva die appel
aan Adam gegee het" (blz. 75). Het duidelijkst komt de interpretatie van Pretorius tot uiting in het volgende citaat:
By Macherunte kulmineer die teenstelling in die twee uiterste figure
Salome en Johannes (= Christus), en hoe streng die dualisme deurgevoer
word, blyk hieruit:
Dit is nie gebaseer op die geestelike of aardse as sodanig nie maar op
die goeie en die bose. Christus is die sintese van die goeie, Salome van
die bose. Die goeie is die gehoorsame, die onderdanige aan die wil van
God; die bose, diegene wat Gods wil weerstrewe, selfs al weet hulle dit
nie. [ ... ] Dat Christus 'n sintese is van die aardse en hemelse, is nie
van belang nie. Wat wel van belang is, is dat Christus die sintese van die
goeie hemelse en aardse is. Satan maak in Salome 'n eie sintese: die bose
aardse (Herodias) en die bose geestelike prinsipes (Malchus) ontmoet in
Salome en kulmineer in die moordplan om God te dwarsboom. Alles in
ag genome word sy inderdaad dus die Antichris. [ ... ] Deur die sonde
word die mens se blik verduister en kan hy Gods wil nie uitvoer nie maar
as die boosheid sy hoogtepunt bereik soos in die moordidee van Herodias
en Malchus (= Salome) lê hy hom doelbewus toe op die vernietiging van
Gods wil (= Johannes-Christus). Waar Eva met skroom en huiwering die
vrug in die Paradys gepluk het (uit „snoeplust") dra Salome die kop van
die profeet met groot trots rond en steek wraaksugtig-spottend 'n naald
deur die tong wat Gods wil net so verkondig het, soos die swyende Boom
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in Eden. So word die dualisme tot sy uiterste punt in die Boetgezant
gevoer: Christus teenoor die Antichris. (blz. 130)
Het is een even scherpzinnige als boeiende visie, die Pretorius hier ontwikkelt. En zij bevat ongetwijfeld een grote kern van waarheid. Ik ben erdoor
overtuigd, dat parallellen met andere momenten uit de celestial cycle en tal
van allegorische motieven Vondel bij het schrijven van de Joannes voortdurend
voor ogen hebben gestaan. Maar ik kan niet met mijn Zuidafrikaanse collega
meegaan, wanneer hij deze antithese zo centraal stelt. De eerste drie boeken
verliezen dan hun eigen waarde en worden teruggebracht tot niet veel meer
dan een inleiding op de grote strijd tussen Goed en Kwaad aan het hof van
Herodes. Dat kan m.i. Vondel's bedoeling niet zijn geweest. De doop van
Jezus is minstens een even prominent hoogtepunt als de dood van Johannes,
zelfs met inbegrip van diens triomf in het Voorgeborchte. Dat moet dus ook in
de interpretatie tot zijn recht komen.
Voor mij ligt de sleutel tot een bevredigende verklaring van de Joannes
in de samenhang met De Heerlyckheit der Kercke, waarop ik in § 1 van dit
hoofdstuk de aandacht gevestigd heb. Toen Vondel in het tweede boek van zijn
leerdicht aan het kardinale gebeuren uit de geschiedenis der Kerk toekwam,
haar stichting in en door Christus, sloeg hij dat over met een verwijzing naar
Lucas. Wij hebben de verklaring daarvoor gezocht in zijn overtuiging dat het
leven van Jezus tot de Heilsgeheimen uit de Bijbel behoort, die „te heilig zijn
dan dat zij door de dichterlijke verbeelding zouden mogen worden verwerkt
en omspeeld". 89 Zonder dit terug te nemen, moeten wij er toch wel aan toevoegen dat deze verklaring overtuigender zou zijn geweest, wanneer zij betrekking
had gehad op een werk van fictie zoals een epos of een tragedie. In een leerdicht behoefde de behandelde stof niet dichterlijk te worden omspeeld; de
schrijver kon zich bepalen tot de weergave van de Bijbelse feiten, zonder daaraan iets toe of af te doen. In het laatste boek van zijn Bespiegelingen van
Godt en Godtsdienst had Vondel dat ten aanzien van Christus' leven, sterven
en opstanding dan ook zonder enig gewetensbezwaar gedaan. Waarom deed hij
het in De Heerlyckheit der Kercke dan niet?
Ik ben geneigd daarop te antwoorden: omdat hij de bewuste stof naar zijn
gevoel reeds zo uitputtend behandeld had dat het niet nodig was daarop terug
te komen. Het is niet zonder reden, dat Vondel in De Heerlyckheit der Kercke
II, 87-90, voor het leven van Jezus niet alleen verwijst naar het Evangelie van
Lucas, maar tevens opmerkt dat diens „tekeningen oock haer goddelijcke
straelen /1 Voorheene schoten in mijn' trouwen Boetgezant, // En klaeren spiegel van den Godtsdienst". In beide genoemde werken had hij immers Lucas
als uitgangspunt genomen voor een weergave van het leven van Jezus. In de
Bespiegelingen had hij dit „bespiegeld" zoals men in een leerdicht verwachten
mag. In de Joannes had hij ... ja, wat eigenlijk gedaan? Er alleen maar de gegevens aan ontleend die hij nodig had voor de geschiedenis van Johannes? Ik
kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat er méér wordt bedoeld, en wel dat
óók in de Joannes uiteindelijk Christus de centrale plaats inneemt.
Wat nu volgt, is uiteraard een hypothese. Maar een hypothese, die naar
mijn mening een bevredigende verklaring geeft voor de problemen waarmee
de Joannes ons confronteert, en die in overeenstemming is met de gegevens
Ø 9 Zie boven, blz. 639.
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waarover wij beschikken
óók met die welke wij te . danken hebben aan de
recente studie van Pretorius.
Wij mogen aannemen, dat Vondel na het voltooien van de Bespiegelingen
is blijven dóórdenken over de stof die daarin aan de orde gekomen was. Het
vijfde boek „Van Godtsdienst in 't byzonder" handelde over Gods openbaring in Jezus Christus en eindigde met een karakteristiek van het wezen der
Kerk, die daaruit voortgekomen was. Het ligt dus voor de hand, dat Vondel
het plan opvatte nu ook de geschiedenis van die Kerk in een leerdicht te „bespiegelen", als voortzetting en afronding van zijn vorige werk. De moeilijkheid
was echter, dat zulk een geschiedenis zou moeten beginnen met Christus die
de stichter en het fundament van de Kerk was. Wat daarover in een leerdicht
te vermelden viel, was in de Bespiegelingen reeds uitvoerig besproken. Het had
geen zin dit op soortgelijke wijze nogmaals te doen, zodat in De Heerlyckheit
der Kercke zou moeten worden volstaan met een verwijzing zoals ook
inderdaad is gebeurd. Maar Vondel moet dit toch een onbevredigende oplossing hebben gevonden. Leven en sterven, opstanding en hemelvaart van Christus vormen immers het centrale moment uit de Heilsgeschiedenis, en dienden
bezongen te worden op een wijze die daarmee in overeenstemming was: niet
als onderdeel van een groter geheel, maar zelfstandig; niet bespiegelend, maar
evocerend. In de Joannes heeft Vondel geprobeerd dat te doen.
Het is mogelijk dat de volgorde andersom is geweest, en niet de geschiedenis
van de Kerk, maar het leven van Jezus Vondel's uitgangspunt is geworden.
Dan zou het slot van de Bespiegelingen hem tot verdiepte bezinning op de figuur van Christus hebben gebracht, en het verlangen in hem hebben wakker
geroepen dááraan recht te doen wedervaren. De Heerlyckheit der Kercke
zou in dat geval eerst secundair zijn geconcipiëerd, als voortzetting van de
Heilsgeschiedenis in de Joannes. De volgorde is overigens niet relevant. Waar
het om gaat, is dat Vondel behoefte gevoeld heeft aan een dichtwerk, waarin
Christus' leven en werk centraal stonden.
Een leerdicht zou dit werk niet moeten worden. Niet alleen omdat hij dan
slechts met andere woorden zou kunnen herhalen wat hij in de Bespiegelingen
al gezegd had, maar vooral omdat het resultaat niet evocatief genoeg zou zijn
om de verbeelding van de lezer mee te slepen in een mee-beleven van de gebeurtenissen. Het hoogste gebeuren uit de geschiedenis van de mensheid kon
slechts waardig worden uitgebeeld in de hoogste vorm van poëzie die de mens
kende: het epos. Voor Vondel betekende dit zonder meer: naar het voorbeeld
van Vergilius, die in de Aeneis aan het epos zijn volmaakte vorm gegeven had.
Pretorius veronderstelt nog een andere reden voor de keuze van de Aeneis

als voorbeeld. Volgens hem heeft Vondel „die stigting van die Romeinse
staat in sy oervorm deur Aeneas gesien as parallel met die Kerkstigting
deur Johannes en het dié anagogie as basis gedien vir sy imitatio". 90 Ik
acht het zeker niet uitgesloten dat deze anagogische duiding van de Aeneis
Vondel voor ogen gezweefd heeft. In dit verband is het niet zonder belang,
dat hij in 1641 aan zijn Peter en Pauwels als motto Aen. I, 33, meegaf:
„Tantae molis erat Romanam condere gentem", 91 wat alleen zin heeft als
9° S . J.

Pretorius, Die stryd. . , blz. 142.
91 In Vondel's proza-vertaling: „Zoo groot een zwarigheit was'er aen vast, eer men het
Roomsche volck kost planten" (WB VI, blz. 356, reg. 70-71).
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men bij Romanam gentem denkt aan „het Roomsche (kerck)volck": de
Roomse Kerk. Maar doorslaggevende betekenis zou ik aan deze anagoge
bij de keuze van de Aeneis als voorbeeld voor de Joannes toch niet willen
hechten. Ook zonder dat was Vergilius' epos voor Vondel toch al het
vanzelfsprekende model.
Een epos met Christus als rechtstreekse held was echter op godsdienstige
gronden bij voorbaat uitgesloten. Vondel kon dus zijn plan alleen maar tot
uitvoering brengen, als hij daarvoor een indirecte vorm vond.
uit het bovenstaande is dit herhaaldelijk
Volgens dat plan moest Christus
in de allereerste plaats naar voren komen als stichter van de Kerk.
gebleken
En „De Kerck wort in Christus Doop begonnen", zoals de marginale samenvatting bij vs.55 vv. van het tweede boek uit Vondel's kerkgeschiedenis vaststelt. Die doop werd Hem door Johannes toegediend. Dat opende voor Vondel
de mogelijkheid om de geschiedenis van een der meest kardinale momenten
eerste verschijning in het openbaar, doop, stichting
uit het leven van Jezus
inderdaad „indirect" uit te beelden: met Johannes als middelpunt
der Kerk
in plaats van Christus zelf. Wij hebben gezien, hoe hij dat in de eerste drie
door ons veronderboeken gedaan heeft op een wijze die precies aan zijn
bedoeling beantwoordt. Formeel is inderdaad Johannes de held en is
stelde
hij het wiens wedervaren door Vondel's verbeelding episch wordt omkleed en
omspeeld. Maar uit onze analyse is duidelijk gebleken, dat desondanks de kern
van de handeling in wezen op Christus betrokken is. Het gaat niet om de doper, maar om de dopeling. Vondel is er meesterlijk in geslaagd, van Johannes'
wegbereiderschap gebruik te maken om ook in de eerste drie boeken van zijn
epos diens woord waar te maken: „Hij moet wassen, maar ik minder worden"
(Johannes 3:30).
Daarmee was Vondel er echter niet. De Kerk mocht dan met de doop van
Christus „begonnen" zijn, zij werd eerst „in Jesus doot bekraghtight, en volwrocht, II Toen 't kruisorakel storf, en sprack: Het is volbroght". 92 Ook de
dood van Christus moest dus in het epos zijn plaats vinden, ja zelfs de climax
ervan vormen. Hier was het echter niet mogelijk, op eenzelfde manier te werk
te gaan als bij de doop. In Zijn sterven stond Christus immers volstrekt alléén.
Toch kon ook ditmaal Johannes uitkomst bieden. Deze was niet alleen de
wegbereider, maar ook een praefiguratie van Christus geweest. Daarop baseerde Vondel de tweede helft van zijn epos.
De bladzijden, die Pretorius aan Johannes as Prototipe van Christus heeft
gewijd, behoren tot de beste en meest overtuigende van zijn boek. 93 Hij wijst
erop, hoe „hierdie parallellisme tussen Christus en Johannes reeds sterk aanwesig (is) in die evangelie van Lukas self", voor zover het hun geboorte en
jeugd betreft; hoe Vondel deze parallellie heeft doorgetrokken, o.m. in de
manier waarop hij „Christus se woorde Johannes in die mond lê in sy preek";
en hoe met name in de laatste drie boeken „Vondel die Johannes-gegewens
dikwels versin het om die parallel met Christus te verkry".
In tegenstelling tot de betrekkelijke uitvoerigheid, waarmee de Evangeliën
over de terechtstelling van Johannes spreken, zijn zij uiterst summier over
9 2 De Heerlyckheit der Kercke II, 81-82. De cursivering in het citaat is van mij.
S. J. Pretorius, Die stryd. . , blz. 38-48; de citaten resp. op blz. 39, 43, 47.
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diens gevangenneming. 94 Dat bood Vondel gelegenheid tot een uitwerking, die
de overeenkomst met het lijden van Christus accentueert. 06k Johannes wordt
verraderlijk gevangen genomen: zoals Jezus met een kus, zo Johannes met een
uitnodiging naar het hof. Ook Johannes verhindert het gebruik van geweld
door zijn aanhangers: zoals Jezus Petrus gebiedt het zwaard in de schede te
steken, zo brengt Johannes de menigte tot bedaren die Herodes verhinderen
wil hem met zich mee te nemen. 06k Johannes wordt in zijn ambt bespot:
zoals Jezus door de soldaten van Pilatus als koning der Joden, zo Johannes
aan de maaltijd in Herodes' paleis als profeet. 06k Johannes wordt een speelbal tussen de machthebbers: zoals Jezus tussen Pilatus en de overpriesters, zo
Johannes tussen Herodes (die hem niet durft doden) en Herodias, gesteund
door Malchus.
Daarentegen lag de wijze, waarop Johannes stierf, schriftuurlijk vast, zodat
er nauwelijks parallellismen met de kruisdood van Christus mogelijk waren.
Toch weet Vondel er twee aan te geven, waarbij hij het eerste zelfs aan de
Bijbel kan ontlenen. In de nood van zijn gevangenschap voelt Johannes zich zo
„van Gode en elck verlaeten" (V, 333), dat hij aan alles gaat twijfelen en twee
van zijn discipelen uitzendt om Jezus te vragen: „Zijt gij degene die komen
zou, of verwachten wij een ander?" (Mattheüs 11:3). 95 Zo alléén voelt ook
Christus zich, als Hij aan het kruis hangt en uitroept: „Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten?" (Mattheüs 27:46). De tweede overeenkomst
ligt in de bede waarmee Vondel de neergeknielde Johannes de slag van het
beulszwaard laat verwachten: „O Godt, ontfang mijn' geest" (V, 587a), een
duidelijke variant op Jezus' laatste kruiswoord: „Vader, in uwe handen beveel
ik mijn geest" (Lucas 23:46).
Dit zijn slechts enkele van de parallellen, waarmee Vondel weet te bereiken
dat de lezer door de lotgevallen van Johannes telkens weer aan Christus herinnerd wordt. Pretorius noemt er nog vrij wat meer, 96 waaronder ook enkele
die mij niet onaanvechtbaar voorkomen. Maar dat is in dit verband niet van
belang. Het onderstreept slechts, hoezeer Vondel geslaagd is in zijn opzet om
achter de figuur van Johannes die van Christus op te roepen. Wie eenmaal deze opzet doorzien heeft, werkt die zelf verder uit en gaat steeds méér overeenkomsten ontdekken, ook waar ze door de dichter misschien niet bewust als
zodanig werden bedoeld.
Overigens betekent dit parallellisme niet, dat de lijdensgeschiedenis van
Johannes daardoor haar eigen identiteit verliest. Vondel is er integendeel
voortreffelijk in geslaagd, deze tot een zeer concrete en levende realiteit te
maken. Hij besteedt niet minder aandacht aan de autonome dan aan de praefiguratieve motieven van zijn uitbeelding. Tot de eerste behoort b.v. de scherpe
tegenstelling tussen de wereldlijke grootheid van Herodes en de geringheid
van Johannes. Vondel kan nauwelijks woorden en beelden vinden, expressief
94 Men zie b.v. Marcus 6: 17, waar slechts vermeld wordt: „Want deze Herodus enigen
uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis
gebonden, uit oorzaak van Herodias de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat
hij haar getrouwd had".
95 Ik onderschrijf geheel de mening van Pretorius, dat de interpretatie van de WB-annotator, als zou Johannes zijn discipelen naar Jezus gezonden hebben om hen te overtuigen en niet omdat hij zelf twijfelde, onjuist is. Vgl. WB IX, blz. 755; S. J. Pretorius,
Die stryd. . , blz. 47.
9 6 S. J. Pretorius, Die stryd. . , blz. 45-47.
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genoeg om uitdrukking te geven aan alle weelderige pracht van het feestmaal
in Herodes' paleis. „So vind ons hier die hoogste denkbare aardse prag ten
toon gestel in die hof: skitterende stoflike skoonheid. Gemanifesteer in die
hoogste glans, word onsedelikheid, brassery, dronkenskap, dans, moord, spot,
verheerlik". 97 En daartegenover Johannes in zijn kleed van kemelshaar, die
zelfs aan de tafel van Herodes „zette noit den mont aen spijs, bancket, en wijn,
// En droegh zich in 't palais, als waer het een woestijn" (IV, 321-322), en
wiens eretitel d'ootmoedige is (I, 255). Breed uitgewerkt vinden wij hier de
antithese terug, die Vondel reeds in Gysbreght van Aemstel als Goddelijke
paradox aangewezen had:
Hier geld geen adel staet noch pracht.
De hemel heeft het kleen verkoren.
Al wie door ootmoed word herboren,
Die is van 't hemelsche geslacht. 98

Maar nog is Vondel niet voldaan. De werkelijke betekenis van Christus'
sterven blijkt eerst uit Zijn opstanding en hemelvaart. Ook die mochten in het
epos dus niet onvermeld blijven, ook dáárvan moest de dood van Johannes een
praefiguratie zijn! Met geniaal inzicht heeft Vondel de énige mogelijkheid ge.
zien en uitgebuit om dit te realiseren: de énige overeenkomst na hun sterven:
tussen Christus en Johannes. Beiden zijn zij „nedergedaald ter helle", d.w.z.
in het Voorgeborchte: Christus om de Zijnen daaruit te verlossen, Johannes
om daar mèt de Vaderen op die verlossing te wachten en tevens om er opnieuw „Godts herout" (VI, 415) te zijn. Zo wordt de triomf van Johannes bij
„den ommegangk der aertsvadren en stammen" inderdaad een voorafschaduwing van de overwinning van Christus over dood en hel. In absentia staat
Hij centraal, en zelfs Zijn hemelvaart krijgt in de profetie van Ezechiël gestalte.
Vondel imiteert hier Aeneas' tocht door het dodenrijk uit het zesde boek van
de Aeneis. Zowel Pater Maximilianus als Pretorius hebben opmerkelijke parallellen en reminiscensen aangewezen; de laatste herinnert er tevens aan, dat de
oude gedachte meespeelt „dat die Romeinse Ryk oorgaan in die Ryk van
Christus" van wie Augustus de voorloper was. 99 Ik kan op dit punt volstaan
met een verwijzing naar mijn voorgangers. Trouwens, het belangrijke ligt niet
in het feit dat Vondel imiteerde, maar in de manier waarop hij dat deed. Ik

weet geen voorbeeld uit onze literatuur, óók niet uit Vondel's overige werk,
waarin een dichter zo origineel, zo creatief en zo geniaal zijn bewonderde model wist te transformeren tot iets volkomen anders: in aliud et in melius, om
een uitdrukking van Petrarca te gebruiken. Vondel's evocatie van de „ommegangk" in het Voorgeborchte is een brok visionaire epiek, dat niet onderdoet
voor de grootse metaphysische verbeeldingen uit de Paradise lost. Het is van
andere aard, omdat Vondel anders was dan Milton: hymnischer en minder
plastisch dan deze. Maar een beuk is niet minder dan een eik, omdat hij beuk
is.

Wanneer men mijn interpretatie van de Johannes als eensdeels een indirecte uitbeelding van Jezus' doop, anderdeels een praefiguratie van Diens dood
97

Ibidem, blz. 51.

Gysbreght van Aemstel, vs. 736 739 (WB III, blz. 559).
99 P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 44-50; S. J. Pretorius, Die stryd. . , blz. 152 en 143.
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(VI, 219-220). De zinsbouw varieert, naar de behoefte van het ogenblik, tussen brede complexiteit en een afgebeten staccato. 103 Anaphoren, binnenrijmen
en herhalingen van woorden of woorddelen komen veelvuldig voor, vaak met
een sterk poëtisch effect.
Dat alles is geen uiterlijke ornamentiek, maar heeft zijn functionaliteit in de
verwoording van wat Vondel te zeggen heeft. Zo ergens, dan is hier de eenheid van inhoud en vorm gerealiseerd. Leendertz geeft blijk het wezen van de
Joannes niet te hebben begrepen, wanneer hij opmerkt dat er in dit epos, bij
alle voortreffelijkheden die daarin te vinden zijn, toch ook „reeds eenige achteruitgang te bespeuren (is), vooral in den eenvoud en zelfbeheersing". 104 Inderdaad, eenvoud moet men in de Joannes niet zoeken, maar die zou daar ook
niet op zijn plaats zijn geweest. Het gaat hier voor Vondel immers om het allerhoogste en allerheiligste dat hij kent. Zelfs de machtigste woorden zijn te
zwak om tot uitdrukking te brengen wat hij zou willen zeggen. Hij kan de
heerlijkheid en de rijkdom daarvan alleen maar uit de verte benaderen, ernaar verwijzen, trachten althans een afglans te suggereren van die glans. Vandaar de hymnische toon, die de cruciale gedeelten van de Joannes kenmerkt
en zijn complement vindt in de weelderige beschrijvingen van de pracht in
Herodes' paleis: pracht die moet worden verstaan als niets bij de heerlijkheid
van God en daardoor indirect de onuitsprekelijkheid daarvan onderstreept.
En zelfbeheersing? Men kan Vondel waarlijk niet verwijten, dat hij zich in de
Joannes laat meedrijven op zijn gevoel en dingen zegt die even goed of beter
achterwege hadden kunnen blijven. Integendeel, hoe meer men zich in dit
werk verdiept, hoe duidelijker men gaat zien hoe functioneel alles is en hoe
zuiver op elkaar afgestemd de onderdelen zijn. Het enige wat men de dichter
zou kunnen nahouden, is dat hij de gang van zijn epos enkele malen vertraagt
door het inlassen van kleine excursen over bijzonderheden die de Bijbel in verband met de geschiedenis van Johannes vermeldt, maar die voor het verloop
daarvan geen betekenis hebben. Dat heeft echter niets uitstaande met gebrek
aan zelfbeheersing. Het is een plichtmatigheid: een nawerking van Vossius'
voorschrift „'t Geen Gods boeck zeit noodzaeckelijck te zeggen" 105 dat hier
wat al te formeel wordt toegepast.
Merkwaardig genoeg werd Albert Verwey in de Joannes juist getroffen door

wat Leendertz er miste: de eenvoud. Voor hem is er in het epos geen sprake
van „volheid en rijkdom":
Eer wordt men getroffen door een zekere armoede: een opzettelijke afgepastheid van indeling, een gedempte toon van schildering. Het verhaal
heeft iets kloosterlijks en is ook wel zo bedoeld. 106
Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat ik mijn grote leermeester in deze opvatting
onmogelijk volgen kan. Voor mij is de Joannes een triomf van laat Renaissan-

cistische poézie, even rijk en verrassend naar versificatie als naar inhoud.
Voor de complexiteit zie men b.v. I, 257-266; II, 46-61; III, 330-340. Voorbeelden van
staccato vindt men o.m. in IV, 269-284; V, 301-320; V, 559-592.
1°4 P. Leendertz jr., Het leven van Vondel (Amsterdam 1910), blz. 351.
103

1°5 Zie de Opdracht van Gebroeders (WB III, blz. 804-805, reg. 192-193).
verzorgd en ingeleid door Albert
1 ° 6 Vondel, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza,
Verwey (Amsterdam 1937). blz. xxxvii. Met het „kloosterlijke" doelt Verwey op de
dedicatio aan Anna Bruining; men vindt deze opvatting uitgewerkt in zijn studie

Vondels vers (Santpoort 1927), blz. 134-139.
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Superieure poëzie waarborgt echter geen superieur heldendicht. Wanneer
wij de Joannes als één geheel beschouwen en toetsen aan de traditie van het
Vergiliaanse epos zoals die in de Renaissancistische poëtica was gecodificeerd,
kan Vondel's gedicht niet als zodanig worden aanvaard. Het grote „tekort"
ligt dan niet in het feit dat de Bijbelse fabula een beschrijving van oorlogshandelingen uitsloot, die voor het genre als kenmerkend werden beschouwd. Men
zou zonder veel bezwaar het ontbreken daarvan als een typische eigenaardigheid van het Bijbelse sub-genre kunnen billijken, ook al werd dit door de poëtica niet gesanctioneerd. Véél belangrijker en beslissender is, dat de eenheid
van handeling door Vondel werd losgelaten, zodat zijn werk in twee op zichzelf staande delen uiteenvalt. Wij hebben gezien dat dit voor hem de enige
mogelijkheid was om te realiseren wat hem bij het schrijven van de Joannes
voor ogen stond: een evocatie van Christus als stichter van de Kerk. Maar het
feit blijft, dat daarmee zijn gedicht in compositorisch opzicht geen epos worden
kon.
Althans niet als geheel. Want wanneer wij de twee helften van de Joannes
afzonderlijk bezien, blijkt dat elk daarvan wel degelijk de structuur van het
epos heeft, zozeer zelfs dat zij beide als een op zichzelf staand „klein heldendicht" kunnen worden beschouwd; in § 8 is dat duidelijk naar voren gekomen.
Om Vondel als epicus recht te doen wedervaren, moeten wij hem dus (mede)
beoordelen naar wat hij dáárin heeft weten te bereiken.
Episch gezien, is het eerste van deze „kleine heldendichten" het minst sterke.
Het zit in het algemeen goed in elkaar, maar de stof leende zich weinig voor
epische behandeling. De prediking van Johannes en de doop van Jezus zijn te
„geestelijk" om tot hun recht te kunnen komen in plastische beschrijvingen;
zij vragen meer om bezinning dan om uitbeelding. Vondel heeft getracht dit
bezwaar zo goed mogelijk te ondervangen door een sterke nadruk te leggen
op de metaphysische achtergrond van de gebeurtenissen die hij beschrijft. Ten
aanzien van de doop is hij daarin ook geslaagd. De boodschap van Gabriël aan
Johannes en Gods uiteenzetting in de Hemelraad vormen een goede voorbereiding voor de ontmoeting tussen Hemel en aarde bij de doop, die daardoor
ook „geestelijk" tot zichtbare realiteit wordt. Daarentegen heeft de dichter
geen bevredigende oplossing weten te vinden voor concretisering van Johannes'

prediking in het tweede boek. Hoe functioneel deze naar de inhoud ook moge
zijn, naar de vorm kan zij mede door haar omvang niet anders dan een
corpus alienum worden genoemd: een stuk leerdicht dat niet of althans niet
genoeg in het epos werd geïntegreerd om als deel daarvan te kunnen worden
aanvaard.
Veel beter geslaagd is het tweede „klein heldendicht". Hier had Vondel de
stof mee. Afgezien van de praefiguratieve betekenis die hij eraan toekende,
ging het ditmaal om een tabula welke dramatisch en tragisch genoeg was

om tot de verbeelding te spreken, en die ook naar het uiterlijk spectaculair
kon worden uitgewerkt. In de boeken iv en v heeft Vondel daarvan volledig
profijt weten te trekken. Maar bovendien heeft hij in het zesde boek met
de „ommegangk" der Vaderen in het Voorgeborchte daaraan een apotheose
toegevoegd, die er een nieuwe dimensie aan geeft en Johannes waarlijk tot
heros maakt.
Dit tweede van de „kleine heldendichten" in de Joannes doet ons begrijpen, dat Vondel als epicus in aanleg niet minder groot was dan als tragicus.
Alleen hebben de omstandigheden ertoe geleid, dat deze kant van zijn dichter685

schap niet tot ontplooiing gekomen is. Om redenen, waarnaar wij slechts kunnen gissen, liep hij met de Constantinade vast. Dertig jaar later kon zijn Joannes ondanks alle aemulerende imitatie van Vergilius en Tasso geen epos in de
volle zin van het woord worden, omdat hij de vormgeving van dit werk ondergeschikt maakte aan wat hij ermee tot uitdrukking wilde brengen. Maar de
laatste drie boeken gaven hem een kans, zoals noch de eerste helft noch het
gehéél van de Joannes hem konden bieden. En die maakte hij dan ook tot een
epos, dat afgezien van de ontbrekende oorlogshandeling in alle opzichten
aan de contemporaine theorie van het genre beantwoordt.
Betekent dit alles nu, dat wij Joannes de Boetgezant als een mislukt epos
moeten zien? In géén geval, want „mislukking" zou betekenen dat Vondel er
niet in is geslaagd te realiseren wat hij beoogde. En onze conclusie is juist geweest, dat hij bewust van de voorschriften voor het „officiële" epos afweek en
daarmee precies bereikte wat hij zich met zijn werk ten doel had gesteld. Wij
niet naar wat het
dienen daarom de Joannes te beoordelen naar wat het is
had moeten zijn om te passen in de formele traditie van de VergiliaansTassoniaanse lijn.
Met zijn dubbele propositio, maar vooral met zijn Ovidiaanse aanhef fert
animus geeft de dichter zelf aan, in welke richting wij moeten denken. Hij
verwijst ons daarmee naar de Metamorphoses. Als een eigenlijk epos kunnen
deze niet worden beschouwd, maar wel als een samenstel van epische episoden
die met elkaar het motief van de gedaante-verwisseling gemeen hebben en op
die basis ook zonder eenheid van handeling toch een eenheid vormen. Men
zou de Metamorphoses, naar analogie van de samengesteldbloemigen, een
composiet-epos kunnen noemen. Zoals bij de bewuste plantenfamilie „de
bloemen ongesteeld op een in de breedte uitgegroeide hoofdas (zijn) ingeplant en door een gemeenschappelijk omwindsel omgeven, zodat zij te zamen
op één bloem gelijken" 107 zo vormt hier een reeks van afzonderlijke epica,
„ingeplant op de hoofdas" van de propositio en „omgeven door het omwind-

sel" van een gemeenschappelijk motief, een geheel dat zich als een eenheid
voordoet.
Joannes de Boetgezant is, hoewel op veel kleiner schaal, eveneens een
composiet-epos. Ook hier is er de hoofdas van de propositio, ook hier het
omwindsel van het gemeenschappelijke motief de Kerkstichting door de
doop, dood en de verrijzenis van Christus —, ook hier het samenstel van
afzonderlijke epica die zich als eenheid voordoen. Vanuit dit oogpunt beschouwd, kan de Joannes niet anders dan volkomen geslaagd worden genoemd.
De compositie staat op hetzelfde hoge peil als de versificatie. Het enige ernstige bezwaar, dat men kan hebben, betreft het leerdicht-karakter van Johannes'
prediking in het tweede boek, al moet de functionaliteit daarvan als voorbereiding op de verschijning van Christus worden erkend.
Met Joannes de Boetgezant heeft Vondel niet alleen het Renaissancistischklassicistische Bijbel-epos in onze literatuur geïntroduceerd, maar daaraan
tevens een eigen vorm gegeven. Voor zover mogelijk sloot hij aan bij de traditie van de Vergiliaans-Tassoniaanse lijn. Maar zonder aarzelen week hij
daarvan af, wanneer zij hem belette Bijbels te zijn in de zin die hij juist achtte.
Zelfs de eenheid van handeling was dan voor hem niet sacrosanct.
" 7 Winkler Prins Encyclopaedie s, deel VI (Amsterdam Brussel 1949), blz. 291.
-
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Vondel's voorbeeld heeft het werk van de na hem komende Bijbel-epici
sterk beïnvloed. Maar bij hen gaan de accenten verschuiven. Terwijl in
Joannes de Boetgezant Vergilius het uitgangspunt is en de afwijking van de
regels voor het epos een noodzaak ad hoc, worden bij de epigonen de afwijkingen het uitgangspunt en de regels irrelevant. Zij concluderen ten onrechte uit
de Joannes, dat het Bijbel-epos zich niet of nauwelijks aan de epische traditie
gebonden behoeft te achten en wat nog belangrijker is dat de composietvorm ook zonder innerlijke noodzaak als een alleszins aanvaardbare en zelfs
aanbevelenswaardige structuur mag worden beschouwd.
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XIV
HOOFDSTUK XIV
HOOFDSTUK

De peripheer-epische
peripheer-epische gedichten
van Pieter Rabus

§ 1.
1.DE
DEAUTEUR
AUTEUREN
ENDE
DEBETROKKEN
BETROKKENGEDICHTEN
GEDICHTEN
Pieter
Rabus, op 12
12 december
december 1660
1660 te
te Rotterdam
Rotterdam geboren,
geboren, was
was notaris
notaris en
en
Pieter Rabus,
in zijn
zijn geboortestad,
geboortestad, waar
waar hij
hij de
de13de
13de
praeceptor aan de
praeceptor
de Erasmiaanse
Erasmiaanse school
school in
januari 1702 overleed. In zijn
zijn korte
korte leven
leven heeft
heeft hij
hij heel
heelwat
watgeschreven,
geschreven,zowel
zowel
op wetenschappelijk
wetenschappelijk als
poëtisch gebied.
gebied. De
De grootste
grootstebekendheid
bekendheidverwierf
verwierf
als op poëtisch
hij
oprichter van
van het
hettweemaandelijkse
tweemaandelijksetijdschrift
tijdschrift Boekzaal van Europe
Europe
hij zich als oprichter
in 1692, waarmee hij het voorbeeld
voorbeeld volgde
volgde van de
de Franse
Franseperiodieken
periodiekendie
diehier
hier
te lande door uitgeweken
uitgeweken Hugenoten
Hugenoten werden
werden uitgegeven,
uitgegeven, o.a.
o.a. Les Nouvelles
Nouvelles de
de
la République
la
République des Lettres
Lettres van
Bayle. Het tijdschrift
tijdschrift wist
wist zich
zich ook
ook na
na
van Pierre Bayle.
de
Rabus te
te handhaven
handhaven en
en heeft,
heeft, onder
onder de
de naam
naam De Boekzaal
Boekzaal der
der
de dood van Rabus
geleerde
wereld, gedurende
eerste helft van
van de
de 19de
19de
geleerde wereld,
gedurende de
de gehele
gehele 18de
18de en
en de eerste
eeuw
ingenomen als
als periodiek
periodiek voor
voorliteraire
literaireen
enwetenweteneeuw een belangrijke plaats ingenomen
schappelijke kritiek. Eerst in
in 1863
1863 werd
werd het
hetopgeheven.
opgeheven.
om de
Rabus
kring van
van jongeren,
jongeren, die
die zich
zich in
inRotterdam
Rotterdam om
Rabus behoorde
behoorde tot
tot de kring
gevonnd. Het was
was onder
onder
Collegiant-dichter-tegelbakker
Collegiant-dichter-tegelbakkerJoachim
Joachim Oudaan
Oudaan had
had gevormd.
diens
jonge notarisklerk
notarisklerk zich in de
de oude
oude talen
talenhad
hadbekwaamd,
bekwaamd,
diens leiding
leiding dat
dat de jonge
waardoor
zijn benoeming
benoeming tot praeceptor
praeceptor mogelijk
mogelijk werd.
werd. Maar ook
ook ininander
ander
waardoor zijn
opzicht onderging hij de invloed
invloed van
van zijn
zijn leermeester
leermeester en
envaderlijke
vaderlijkevriend.
vriend.Het
Het
is
dat wij
wij het
het ontstaan
ontstaan moeten
moeten verklaren
verklaren van
vanhet
heteerste
eersteder
derbeide
beidegegeis daaruit, dat
dichten die in dit hoofdstuk aan
aan de
de orde
orde komen.
komen.
In mijn
mijn vierde hoofdstuk heb ik
ik gewezen
gewezen op de
de verwachtingen
verwachtingen die
die men
men omomAntonides
streeks
kring koesterde
koesterde omtrent
omtrent een
een Paulinade
streeks 1675
1675 in brede kring
Paulinade door Antonides
van der Goes.
Goes.11 Men
Men mag
mag stellen,
stellen, dat
dat Oudaan
Oudaan de
de voornaamste
voornaamste drager
drager en
en ververbreider van die
die verwachtingen
verwachtingen is
is geweest.
geweest. Bij
Bij hem was
was dan
dan ook
ookde
deteleurstelteleurstelling het sterkst, toen jaar
jaar na
najaar
jaarverliep
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Het was niet de eerste publikatie van de toen 20-jarige dichter. In 1678 had
hij reeds, samen met zijn vriend David van Hoogstraten twee jaar ouder
dan hij en eveneens een adept van Oudaan , , een bundel Rym-oef f eningen
uitgegeven, waarin de beide debutanten ieder op zijn eigen wijze dezelfde
onderwerpen behandelden. Met De Kruis-held trad hij echter veel nadrukkelijker voor het voetlicht: alleen, en met de stof van Antonides!
Het bewuste gedicht is géén heldendicht en was door Rabus ook niet als
zodanig bedoeld. Maar het staat wèl in de peripherie van het Bijbel-epos,
zowel omdat het er enkele trekken mee gemeen heeft als omdat het ondenkbaar is zonder de achtergrond van Vondel's Joannes de Boetgezant en de hoop
op een gelijkwaardig epos over Paulus. Dat is de reden, waarom ik het in de
titel van dit hoofdstuk „peripheer-episch" heb genoemd.
In poëtisch opzicht kan De Kruis-held slechts een mislukking heten. Rabus
heeft in zijn jeugdige overmoed veel te hoog gegrepen, en miste kennelijk de
kritische zin om zich dat te realiseren. Tot een herdruk is het dan ook nooit
gekomen. En toen in 1741 Rabus' zoon Pieter de gedichten van zijn vader opnieuw uitgaf, 2 nam hij diens Kruis-held niet in de bundel op. Terecht zag
Pieter Jr. daarin blijkbaar een onvoldragen jeugdwerk, dat maar beter aan de
vergetelheid kon worden prijsgegeven. Het gedicht had toen trouwens zijn actualiteitswaarde verloren, doordat in 1712 Jan van Hoogstraten met de publikatie van De Kruisheld of het leven van den grooten Apostel Paulus, in zeven
boeken, min of meer in de behoefte aan een Paulinade had voorzien.
Het tweede werk van Pieter Rabus, dat onze aandacht vraagt, is uitsluitend
dank zij de door zijn zoon in 1741 uitgegeven verzamelbundel voor ons bewaard gebleven. Op blz. 117-211 vinden wij daar een omvangrijk gedicht van
ruim 2000 versregels, dat getiteld is:
Verlost // Britanje // door de komst van de althans 3 // Regerende Majesteiten // Koning Wilhem // en // Koningin Maria // opgedragen // aan de //
Edele Groot Achtbare Heeren // Burgermeesteren // en // Regeerders //
der Stad Rotterdam. // Den xxvii April MDCLxxxix.
Er kan geen twijfel aan bestaan, of dit gedicht is in 1689 als afzonderlijke
uitgave verschenen, in het kader der geestdriftige viering van wat Rabus in

zijn aanhef noemt „het Wonderwerk des Hemels, door Oranje II Manmoedig
uitgevoert in 't wydvermaard Britanje". In de openbare bibliotheken is echter
geen enkel exemplaar van de oorspronkelijke uitgave aanwezig. De datum 27
april schijnt erop te wijzen, dat deze het licht gezien heeft naar aanleiding
van de plechtige kroning in Westminster Abbey, op 21 april, van Willem tot
koning en van Maria tot koningin van Engeland. Werd die kroning wellicht
op 27 april in Rotterdam officieel bekend gemaakt, of was er voor Rabus een
andere aanleiding om deze datum zo nadrukkelijk te vermelden? Ongetwijfeld
zal het antwoord op deze vraag te vinden zijn geweest in het voorwerk van de
oorspronkelijke editie, met name in de Opdracht. Maar Pieter Jr. heeft het niet
nodig gevonden ook dit voorwerk in de bundel van 1741 op te nemen, zoals hij
wèl deed met dat van de Bijbelse Zegen- en Vloek-dichten die zijn vader in
1693 had uitgegeven.
Gedichten // van // Pieter Rabus // vignet / / Te Amsterdam, // Bij Jan Hartig, Boekverkooper. // MDCCXLI.
3 althans: thans, op dit ogenblik.
2
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Evenmin als De Kruis-held is Verlost Britanje een heldendicht. Maar om
precies dezelfde redenen als zijn voorganger mag het „peripheer-episch"
worden genoemd. Ook dit werk heeft allerlei trekken met het epos gemeen,
zelfs méér dan het gedicht op Paulus. En evenals dit laatste is het bovendien de
directe voorloper van een epos dat later aan dezelfde stof gewijd zou worden.
Zoals De Kruis-held preludeert op de Paulinade van Jan van Hoogstraten uit
1712, zo doet Verlost Britanje dat op Rotgans' heldendicht over Willem III,
althans op het eerste deel daarvan dat in 1698 verscheen.
§ 2.

„DE KRUIS- HE LD"

Uit het voorwerk van De Kruis-held blijkt, dat dit gedicht in nog sterkere
mate jeugdwerk is dan uit het verschijningsjaar 1681 valt op te maken. In een
Bericht, dat hij laat volgen op de Opdracht aan „Hoofd-Officier" (opperschout) en Burgemeesters van Rotterdam, deelt Rabus namelijk mee „dat deze weinige Bladeren by my tot oeffeninge in de Dicht-kunst, en vermaaklyke
uitspanninge [ ... I voor het achtiende jaar mijns Ouderdoms berijmt" werden.
Dat voert ons terug naar 1678, het jaar waarin hij met David van Hoogstraten
de Rym-oef f eningen uitgaf. Oorspronkelijk was de dichter van plan geweest
ook zijn Kruis-held onmiddellijk na voltooiing het licht te doen zien, maar
„om byzondere redenen" zag hij daarvan af en besloot „de bewaringe van dien
voor altoos mijne kamer bevolen te laten", d.w.z. het gedicht nooit te publiceren. Ook daarop kwam hij echter weer terug: „naderhand ernstig aangemaand,
hebbe ik my laten bewegen van opzet te veranderen". En zo verschijnt dan in
1681 De Kruis-held zoals hij die met inbegrip van de Voor-reden in 1678
voor de druk had gereed gemaakt, „vermits ik door gebrek van tijd, en andere
bezigheden hier in niets hebbe kunnen verrichten".
De „byzondere redenen", die Rabus in 1678 van publikatie deden afzien,
klinken nogal geheimzinnig. Het is echter, naar ik meen, gerechtvaardigd te
vermoeden dat zij in verband stonden met de verwachtingen omtrent Antonides' Paulinade, die in de kring van Oudaan leefden. De veronderstelling ligt

voor de hand, dat de 17-jarige Rabus zijn gedicht na voltooiing allereerst aan
zijn beschermer en leermeester Oudaan heeft voorgelegd, met verzoek om
diens oordeel en advies. In dat geval kan deze moeilijk enthousiast zijn geweest
over het werk van zijn pupil. Dit even stuntelige als overmoedige jeugdproduct
had enkel het onderwerp gemeen met de Paulinade, die hij van Antonides
verwachtte en die de gelijkwaardige maar Protestantse! tegenhanger
zou moeten zijn van Vondel's Joannes. In 1678 zal Oudaan nog altijd de hoop

gekoesterd hebben, dat die Paulinade binnen afzienbare tijd gereed zou komen.
Wat is dus natuurlijker dan dat hij Rabus aangeraden zal hebben zich liever
niet op het terrein van Antonides te begeven en de behandeling van Paulus'
leven over te laten aan de dichter die er al zo lang aan werkte en die daarvoor
zoveel beter gequalificeerd was dan hij?
Als dit juist is, doet zich echter de vraag voor, waarom Rabus drie jaar
later „ernstig aangemaand" werd om De Kruis-held toch uit te geven, en van
wie toen deze aanmaning kwam? Ook weer van Oudaan? Dat kan niet helemaal worden uitgesloten. Het woord aangemaand zou kunnen duiden op een
persoon (of personen) die voor Rabus gezag had(den). En het is heel goed mogelijk, dat Oudaan in 1681 de hoop op een Paulinade van Antonides, mede op

grond van diens verslechterende gezondheid, langzamerhand had opgegeven.
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Vriendelijker kon moeilijk gezegd worden, dat Rabus met zijn Kruis-held
de prijs nièt had behaald. Maar ook nauwelijks duidelijker; vooral de laatste
regel sluit misverstand op dit punt uit: „moge God hem [bij een nieuwe poging?] uiteindelijk doen slagen!" Hem of een ander; want Oudaan zal ongetwijfeld gehoopt hebben dat Rabus' voorbeeld, hoe ongelukkig ook, er anderen toe
zou bewegen ook eens „ernaar te grijpen of zij het grijpen mochten" misschien zelfs Antonides!
In schrille tegenstelling tot deze wijze gematigdheid staat het drempeldicht
van Frans de Haes (de Oude), de zoon van Oudaan's zuster Maria uit haar
huwelijk met de koopman Jan de Haes. Als leeftijdgenoot van Rabus deelt
hij diens overschatting van De Kruis-held en komt hij ertoe daarin een waardige voortzetting van het Vondeliaanse Bijbel-epos te zien:
Zo leert de Iong'lingschap de grijsheid te braveren,
Zoo doet zich Rabus als een tweeden Vondel eerent
Daer hy op 't groote spoor des Boetgezants dies Mans,
Zijn Kruis-held aandoet met zoo heer[e]lijken glans...
Als Frans de Haes er zo over dacht, zal hij stellig niet nagelaten hebben op uitgave aan te dringen. Mijn veronderstelling omtrent de herkomst van de „aanmaning", die tot Rabus werd gericht, wordt door dit drempeldicht in ieder
geval gesteund.
De Voor-reden van 1678
In de Voor-reden, die hij vóór zijn achttiende jaar ten behoeve van de

oorspronkelijk geplande uitgave in 1678 geschreven had, deelt Pieter Rabus
enkele bijzonderheden mee omtrent de ontstaansgeschiedenis van zijn gedicht.
Aanvankelijk was het zijn bedoeling geweest een volwaardige Paulinade te
schrijven, maar bij nader inzien „zijn wy eindelijk te rade geworden, dit niet
als een groot werk te beginnen; op dat het ons onder de hand niet te zwaar
vallen mochte". Hij beperkte zich daarom tot „een Schets van het Leven, en
Woorden van den grooten Kruis-gezant Paulus". Volledigheid moet de lezer
bij deze bescheiden opzet niet van hem verwachten; hij geeft slechts enkele
hoofdlijnen aan. Daarbij heeft hij „de Handelingen der Apostelen, door Lukas
beschreven van verre nagevolgt, als ook onze geheugenisse ververscht met de
getuigenis van Euzebius 7 wegens zijn [ = Paulus'] dood".
Beperking tot de feiten uit de Handelingen betekent, dat hij voorbijgaat aan
„alle de gevallen" uit Paulus' leven „waar van hier en daar in zijn Brieven,
en by andre Schrijvers gewag word gemaakt", zoals b.v. een zendingsreis naar
Spanje, de mededeling aan Timotheus dat hij uit de muil des leeuws verlost is
(2 Tim. 4:17), en die aan de Corinthiërs dat hij in Efeze tegen de beesten gevochten heeft (1 Cor. 15:32). Wat die laatste zinspelingen betreft, is het trouwens onzeker of Paulus ze letterlijk dan wel figuurlijk bedoelde. De leeuw zou
Nero kunnen zijn, en de beesten in Efeze zouden betrekking kunnen hebben op
de „woeste en woedende menschen" die „den oproer over de Diana te Efezen"
verwekten (Hand. 19:23-40).
Het weglaten van dergelijke onzekere punten is begrijpelijk en aannemelijk.
Maar het verklaart niet, waarom Rabus het Diana-oproer in Efeze nu helemáál
' Bedoeld wordt Eusebius van Caesarea (263-339), die in de tien boeken van zijn Historia
Ecclesiastica de geschiedenis van de Kerk beschrijft, vanaf haar begin tot 324.
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onbesproken laat; „die wy t'eenemaal verswygen" merkt hij er terloops over
op. De onzekerheid omtrent de „beesten in Efeze" behoefde allerminst een beletsel te zijn om deze belangrijke episode uit Paulus' leven naar de gegevens uit
Handelingen 19 weer te geven.
Het is mogelijk, dat de auteur met het vermelden van dit „verswegen" zijn

lezers heeft willen attenderen op het feit dat hij slechts een gréép doet uit het
vele dat omtrent Paulus' leven in de Handelingen der Apostelen opgetekend
staat. Als dit zijn bedoeling was, heeft hij dat wel êrg onhandig onder woorden
gebracht. Maar in ieder geval is het Diana-oproer in Efeze lang niet het enige
uit de Handelingen, dat in De Kruis-held „verswegen" wordt. Behalve voor
de ènzekerheden geldt ook voor tal van zékerheden uit Paulus' leven wat
Rabus in zijn slot-opmerking vaststelt: „Doch wy laten dit alles 8 staan, en
toonen maar, om zoo te spreken, een kort begrip van zijn leven en sterven".
Het gedicht

Ondanks zijn respectable omvang van 760 versregels is De Kruis-held dus
niet opgezet als „een groot werk", d.w.z. als epos. Dat blijkt trouwens dadelijk
uit de structuur, voor zover daarvan hier gesproken kan worden. Er is geen
aanhef met het Vergiliaanse „Ik zing" of het Ovidiaanse „My lust", geen verdeling in boeken of zangen, geen optreden van Hemel- of Helleraad, geen verschijning van Engelen of duivels, ja zelfs geen eigenlijke (hoofd)handeling. En
om nog eens duidelijk te onderstrepen dat hij inderdaad geen epos schrijft,
maakt Rabus hier geen gebruik van paarsgewijs rijmende alexandrijnen, maar
van vijfvoetige jamben met het rijmschema abbacddcef f e enz. (de cursieve letters geven vrouwelijk rijm aan). Formeel hebben wij dus te doen met een gedicht in kwatrijnen, en soms niet alleen maar formeel. Er komen passages voor,
waarin de kwatrijn-vorm inderdaad de bouw van het gedicht bepaalt of althans gunstig beïnvloedt. Er staan echter zoveel plaatsen tegenover waar dit
niet het geval is, dat moeilijk met zekerheid valt uit te maken of de kwatrijnvorm uitgangspunt is geweest dan wel incidenteel gevolg van het gekozen rijmschema. Gezien het feit dat de kwatrijnen het meest tot hun recht komen aan
het begin van het gedicht, ben ik overigens geneigd het eerste aan te nemen.
De aanhef van De Kruis held is niet zonder verdienste. Rabus stelt het voor,
-

of hij door „de Dichtlust" opgevoerd is geweest tot in de hemelse regionen: 9
Ik was by na met mijn verrukt verstand,
Gestegen tot de Tinne van den Hemel,
My dacht ik zach der Engelen gewemel (. )10
Ten reye gaan, vol vreugde, hand aan hand.
(blz.2)
Het visioen is voorbijgegaan, maar de dichtlust gebleven: „'t Gaet wel. My lust
dat heylig vier te blusschen". 11 En de dichter wil dit doen door het bezingen
van Paulus' leven en leer, zij het op bescheiden schaal. In een aanspraak tot

In de context slaat dit alles alleen op de ónzekerheden.
Deze voorstelling zal wel geïnspireerd zijn op Paulus' mededeling dat hij „opgetrokken
is geweest tot in de derde hemel" (2 Cor. 12:2-4).
10 Bij alle citaten uit De Kruis-held signaleer ik zetfouten in de interpunctie door onjuiste
leestekens tussen ronde en ontbrekende leestekens tussen vierkante haken te plaatsen.
11 In deze — secundaire — aanhef met „My lust" mogen wij ongetwijfeld een navolging
zien van het exordium in Vondel's Joannes de Boetgezant (vgl. boven, blz. 673).

8

9
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„de groote Kruis-Gesant” erkent hij, dat volledigheid daarin boven zijn macht
zou gaan:
Ik laat dit werck voor gaauwer geesten staan,
Een ander mag dit oog-wit nog betreffen (. )
Om alles eens op het papier te heffen,
Wat g'in den ring uws levens hebt gedaan.
(blz.2)

Daarop volgt een laudatio van Paulus, die geleidelijk overgaat in de beschrijving van diens leven, te beginnen met de bekering op weg naar Damascus.
Daarmee begint echter ook het échec van Rabus. Nu deze aan zijn eigenlijke
stof toe is, schieten zijn krachten volkomen tekort. De voornaamste fout is het
ontbreken van elke poging tot een doordachte compositie. Op zichzelf zou het
geen bezwaar behoeven te zijn, dat lang niet alle gebeurtenissen uit Paulus'
leven, waarvan de Handelingen der Apostelen gewag maken, door Rabus
worden verwerkt. Maar het wordt dit wèl door de volkomen arbitraire wijze
waarop hij zijn keuze bepaalt. Herhaaldelijk gaat hij stilzwijgend voorbij aan
uiterst belangrijke feiten, terwijl hij wèl details vermeldt die ermee samenhangen of die daar tussendoor plaats vinden. Zodoende is er geen sprake van ontwikkeling of zelfs maar van enige „lijn" in de gebeurtenissen die aan de orde
komen. Het blijft bij een willekeurige greep uit de beschikbare materie, met
als enig ordenend principe de volgorde van het Bijbelboek.
Zo blijft na de bekering van Paulus de ontvluchting uit Damascus (in een
mand over de muur, Hand. 9:25) onbesproken, evenals zijn eerste ontmoeting
met Petrus en de Christenen in Jeruzalem, zijn verblijf in Tarsen en Antiochië,
zij het
zijn vertrek met Barnabas naar Cyprus. Wèl vermeld wordt echter
in slechts vier regels en zonder het noemen van diens naam
de scène met
de tovenaar Elymas, die zich op dat eiland tegen Paulus keert (Hand. 13:6-11).
Onmiddellijk daarop komt de genezing van de kreupele man in Lystra aan de

orde (Hand. 14:8-10), met de vergoddelijking van Paulus en Barnabas door de
menigte, waartoe die genezing leidt. Rabus doet dit dramatische moment in
enkele regels af, maar parafraseert in 16 verzen uitvoerig de rede waarmee
Paulus de offerande afwijst (Hand. 14:15-17). Dat laatste is in overeenstemming met wat de auteur in de Voor-reden als zijn bedoeling aankondigt: een
schets te geven „van het Leven, en Woorden van den grooten Kruis-gezant
Paulus". Overigens gaat hij ten aanzien van Paulus' zendings-toespraken al
even arbitrair te werk als ten opzichte van de gebeurtenissen uit diens leven:
sommige geeft hij uitgebreid weer, andere niet minder belangrijkel 2
laat
hij rusten.
Het heeft geen zin voort te gaan met het aangeven van wat men omtrent
Paulus' leven en woorden wèl, en wat nièt in De Kruis-held vermeld vindt. 13
Het bovenstaande doet genoegzaam uitkomen, hoe grillig en zinloos Rabus
met zijn stof omspringt. Alleen tegen het einde komt er wat meer lijn in zijn
„verhaal". Als de landvoogd Festus de gevangen Paulus naar Rome zendt om
zich daar voor de keizer te verantwoorden (Hand. 27:1), zet de auteur zich met
een nieuwe aanhef tot een meer systematisch verslag van wat zijn held op die
reis wedervaart:
12
13

B.v. de rede in de synagoge van Antiochia Pisidiae (Hand. 13: 16-41).
Dat tot de laatste groep ook de belangrijke episode van het Diana-oproer in Efeze
(Hand. 19:23-40) behoort, werd hierboven, blz. 692-693, al gereleveerd.
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Nu staat my vry d'Apostel te geleiden
Op zijne reis. Waar haalt mijn zanglust stof
Om tot den eind te cieren zijnen lof,
En hier voor 't laast zijn wond'ren te verbreiden [?]

(blz.19)

Verreweg het uitvoerigst is hij over de storm, die leidt tot de schipbreuk op
de kust van het eiland Melíte (Malta). Hoewel hij zich daarbij houdt aan de
feiten uit Handelingen 27:14-44, volgt hij echter tevens een ander model. De
beschrijving van de storm zelf is een navolging van die uit Aeneis I, 81-123,
waar Aeolus op aandrang van Juno al zijn stormwinden op de vloot van
Aeneas loslaat. Het duidelijkste bewijs vindt men in de volgende regels, waar
„door open poort aan 't razen" geen enkele zin heeft als men zich de data
porta van Aeolus' windgoden niet herinnert:
De Storm, met kracht, door open poort aan 't razen,
Groeit hevig aan: de buyen van het West,
En Oost, en Zuid, en Noord, elk roert zijn best,
En komt als in slagorden aangeblasen. 14

(blz.21)

Na deze veelbewogen reis komt Paulus in Rome, waar „Hy predikt noch
veel Jaren achter een, // Schoon een Soldaat hem kneveld met een keten" (blz.
22). Maar dan komt Nero aan de regering en dit „gedrocht van alle onmenschlijckhêên" (blz. 23) geeft bevel tot zijn terechtstelling:
De Kruisheld treed na 't bloedig Moord-schavot.
Daar jaagt, daar jaagt een Beul den Bijl door Strot,
En Nek; daar legt het voorbeeld van de vromen ...

(blz.23)

Maar deze dood is in werkelijkheid een overwinning:
Triomf! Triomf! zijn strijden is volstreen,
Hy heeft in 't eind zijn dood en kroon verworven.
Wat schaad het voor 't geloof te zijn gestorven?
Ontlast te zijn van 's werrelds zwarighêên?

(blz.23)

Daarmee zet de slotpassage in: een verheerlijking van de hemelse vreugde
„Waar by de vreugd des werrelds droefheid is", en een aansporing „desen
Martel heilig" bij voortduring gedachtig te blijven (blz. 24).
-

Frans de Haes zag in zijn drempeldicht Rabus met De Kruis-held „op 't
groote spoor" van Vondel's Joannes treden. Hoewel dit een schromelijke
overdrijving is, al was het alleen maar omdat Rabus zijn gedicht niet als epos
opzette, schuilt er toch een kleine kern van waarheid in. De Kruis-held vertoont enkele eigenaardigheden, die naar mijn mening het best kunnen worden
verklaard uit aansluiting van de dichter bij Vondel's voorbeeld. De belangrijk14

Overigens ontleent Rabus niet rechtstreeks aan Vergilius, maar aan Vondel's vertalingin-verzen van de Aeneis. Men vergelijke het citaat met de volgende verzen uit die
vertaling (I, 126b-132 ; WB VI, blz. 361):
de stormvlught berst op Godts
Bevel door d'ope poort, en, in slaghorde aen 't razen,
Begint al 't aertrijck door met groot gedruisch te blazen.
Zy storten op de zee. de buien van het west
En oost, en zuid en noort, een ieder roert zijn best
Al teffens 't water om, van onder op. zy jaegen
Het bruisschend schuim op strant met ongelijcke vlaegen.. .
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ste daarvan is de grote plaats, die de jonge Rotterdammer aan een aantal van
Paulus' redevoeringen toekent. Ik zie daarin een parallel met de centrale positie, die Johannes' prediking in de eerste helft van Vondel's epos inneemt. Zoals
de woorden van Johannes daar prevaleren boven wat er over diens leven wordt
verteld, zo heeft Rabus geprobeerd de woorden van Paulus naar voren te halen
ten koste van de uiterlijke gebeurtenissen. Verder valt het op, dat Rabus
de term „Kruis-held" telkens afwisselt met „Kruis-gezant": een onmiskenbare
Wanneer wij ook nog in aanmerking nemen dat
variant op Boetgezant.
de aanhef „My lust" in zijn exordium verwerkt is, 15 mogen wij op grond van
dit alles veronderstellen dat de religieus-moraliserende bespiegelingen en exclamaties, die Rabus in zijn gedicht inlast, eveneens teruggaan op het voorbeeld
dat Vondel daaromtrent in de Joannes gegeven had. 16
Als voornaamste fout van De Kruis-held heb ik hierboven het ontbreken
van een innerlijke structuur aangemerkt. Nauwelijks minder funest werkt
echter het uitblijven van elke reële poging tot descriptieve uitbeelding van de
grote momenten uit Paulus' leven. Blijkbaar vond de auteur het niet nodig in
zijn „Schets" de feiten te vertèllen; hij liet het tenminste bij aanstippen en verwijzen. Doordat hij bij zijn lezers de Handelingen der Apostelen volledig bekend mocht achten, kon dit in de meest summiere vorm gebeuren. Zo b.v.
[Hy] Brengt Lydia te recht op 't pad des Heeren,
Hy doet de boose geest eens Dienstmaagds weren .. .
(blz.6)

waar achtereenvolgens Hand. 16:14-15 en 16-18 telkens in één enkele regel
worden afgedaan. En ook wanneer hij niet zo beknopt is, doet Rabus geen
moeite om méér te geven dan de berijming van een stuk Bijbeltekst. Een goed
voorbeeld daarvan levert de „beschrijving" van Paulus' bekering (Hand. 9:3-8):

5

10

15

Een wonder moest dien grooten man bekeeren,
Hy ziet zich zelfs beschenen met een licht
Des Hemels, dat hem flikkert in 't gezicht;
(Wat teiken kon hem met meer waerheid leeren!)
Hier door bedwelmt, stort hy ter aarde neer (. )
En hoort met schrik een Donderstem verbolgen,
Wat meught gy my 0 Saulus dus vervolgen,
0 Saulus wat vervolgt gy my soo seer!
Wie [zegt hy] zyt gy Heer? dies hoort hy spreken,
'k Ben Jesus, dien gy steeds vervolgt en plaagt,
't Is moey'lijk te verkrijgen 't geen gy jaagt,
En zwaar Gods eer en wil na 't hart te steken.
Zijn hart door zulk een Godsspraak flux geraakt (. )
Kiest Jesus voor zijn troost en Opper-Heere;
Hy predikt den Gekruisten vol van eere [ , ]
Zijn oude drift, en yver is verzaakt.
(blz.3-4)

De vierde regel van dit citaat is niet meer dan een stoplap, en vs.11 past niet
in de context. Verder worden alle details de reactie van Paulus' reisgenoten, zijn blindheid, de drie dagen in Damascus „dat hij niet zag, en at niet en
dronk niet" als bijkomstig weggelaten. Zelfs Paulus' genezing en doop door
15 Zie boven, blz. 693, noot 11.
16 Zie boven, blz. 672, sub c.
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Ananias worden eerst achteraf vermeld, en dan in één regel: „Ananias verkiest hem tot zijn broeder".
Slechts éénmaal wijkt Rabus van deze kleurloze vertel-methode af, en wel
in zijn beschrijving van de storm die Paulus schipbreuk doet lijden op Malta.
Daar gaat het echter om navolging van de storm uit Aeneis I, die voor de Renaissancisten een literaire topos geworden was.
Conclusie
De Kruis-held is geen epos, maar wat is het dan wel? Dat valt bij zulk stunte-

lig jeugdwerk moeilijk met zekerheid vast te stellen. Het gedicht vertoont te
veel trekken van verschillende genres om duidelijk tot één daarvan te behoren.
Van Galen meent, dat wij het best kunnen spreken van een Bijbelse hymne. 17
Hij denkt daarbij aan een „hymnus oft lof-sanck" zoals die van Daniël Heinsius op Jezus Christus, waarin een sterke epische inslag voorkomt, maar het
laudatieve element toch blijft domineren. Er is voor Van Galen's opvatting
zeker iets te zeggen. Vooral het begin en het slot van De Kruis-held hebben
een lyrisch-hymnische toon, die ook in de religieus-moraliserende interpolaties
telkens weer even opduikt.
Daar staat evenwel tegenover, dat de auteur zijn werk in de Voor-reden
niet als een lofzang aankondigt, maar als een Schets en even verder als een
kort begrip van Paulus' leven en woorden. Dat wijst meer op een didactische
doelstelling (die overigens een laudatieve inslag niet behoeft uit te sluiten).
De manier waarop Rabus „schetst", sluit naar mijn mening daarbij aan. Hij
laat het leven van Paulus de revue passeren om te doen uitkomen, hoezeer deze voor ons een voorbeeld is „om hooghartig voort te streven // In Christus
dienst" (blz. 24). Misschien kunnen wij de door hem gebruikte term „kort
begrip" in verband daarmee nog het best interpreteren als: overzichts- en herhalingstabel; zo wordt tevens verklaard, waarèm Rabus zich van meer gedetailleerde beschrijvingen onthoudt. Verder herinnert de wijze waarop hij in de
passage over Paulus' bekering bij de Bijbeltekst aansluit, enigszins aan de manier waarop Vondel in het vijfde boek van zijn Bespiegelingen van Godt en
Godtsdienst het overzicht van de Heilsgeschiedenis schriftuurlijk fundeert.
Anders dan Van Galen beschouw ik daarom het didactische als het belang-

rijkste element in De Kruis-held. Liever dan van een Bijbelse hymne zou ik
dan ook willen spreken van een klein leerdicht in min of meer Vondeliaanse
trant, althans van een poging daartoe. Misschien heeft Rabus het anders bedoeld; de vijfvoetige jambe, het strophische rijmschema, het „visioen" in de
aanhef en de „triomf" aan het slot zouden daarop kunnen wijzen. Maar dan is
het er niet uitgekomen.
§ 3. „VERLOST BRITANJE"
Elf jaar na het gedicht op Paulus schreef Pieter Rabus zijn vreugdezang
over het welslagen van de „Glorious Revolution" in Engeland. Hij is dan 28
jaar oud en gerijpt tot een auteur met genoeg vakbekwaamheid en compositievermogen om een vlot leesbaar dichtwerk tot stand te kunnen brengen. Na de
mislukte Paulinade is het bijna, of wij in Verlost Britanje met een andere
dichter te doen hebben.
17

H. M. J. van Galen, De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes (1685-1723), diss.
Leiden, z.pl. en jr. [1970], blz. 80.
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Ook dit tweede gedicht van Rabus past geheel in de sfeer van de Rotterdamse dichterkring rondom Oudaan. Deze laatste mocht dan een bewonderaar
van Johan de Witt zijn geweest en ook onder het stadhouderschap van Willem
III staatsgezind gebleven, over de „onverwachte, en van den Hemel herkomende Ryks-redding in Groot-Britanje" 18 kon hij zich alleen maar van harte verheugen. Zijn afkeer van „Roomens gewetens-dwang" ging ver boven zijn bezwaren tegen de autocratische neigingen van de Stadhouder uit. Met de overgrote meerderheid van zijn landgenoten zag hij in Willem het instrument van
God bij de redding van het Protestantisme in Europa. Uit diezelfde overtuiging werd ook Verlost Britanje geschreven.
Rabus heeft zijn gedicht in grote lijn opgezet naar het model van Vondel's
Verovering van Grol. 19 Ook hij begint met de aanhef van een epos, om te
eindigen in de toon van een vreugde- en lofzang; ook bij hem speelt het Wonderbaarlijke een rol en wordt het Kwaad gepersonifieerd in een gedrochtelijke
figuur uit de Hel; ook bij hem geven hekelende of bewonderende uitdrukkingen telkens blijk van persoonlijke betrokkenheid. Ondanks de onmiskenbare
navolging is Verlost Britanje echter toch een gedicht geworden van geheel
andere aard dan dat van Vondel. In de Verovering van Grol ging het om een
mystificerend spel met de genres, waarbij de dichter eerst heel geleidelijk onthulde dat hij een „zang" schreef en géén epos. Van een dergelijke ludieke opzet is bij Rabus geen sprake; hij neemt slechts de uiterlijke vorm van zijn voorbeeld over. Een andere mogelijkheid had hij trouwens niet. In 1689 kon het
genologische spel van Vondel niet nog eens worden overgespeeld. De term
„heldendicht" had in de loop van de 17de eeuw namelijk een ambivalente
betekenis gekregen. In hoofdstuk iv heb ik erop gewezen, dat deze term gaandeweg steeds frequenter gebezigd werd voor een bepaald soort lof- en vreugdeverzen: dichterlijke reacties op belangrijke contemporaine gebeurtenissen, in
de toon en veelal met structuur-elementen van het epos, maar binnen het vrijblijvende kader van de niet aan regels gebonden zang. „Heldendicht" kon nog
altijd epopoeia betekenen, maar verwees evenzeer naar zangen op gewichtige

feiten of aanzienlijke personen van de dag. 20 In die laatste, gedevalueerde zin
van het woord was Verlost Britanje een heldendicht en werd het bij voorbaat
als zodanig aanvaard. 21 Naar alle waarschijnlijkheid heeft Pieter Rabus in de
Verovering van Grol het spel-element dan ook niet meer onderkend en er
slechts een vroege en bijzonder geslaagde representant in gezien van wat zijn
eigen tijd een „heldendicht" noemde.

Het gedicht
Vondel, die slechts de verovering van een stad beschreef, kon met 782 versregels volstaan. Voor het bevrijden van Engeland door Willem III heeft Rabus
er meer dan 2000 nodig. Hij is zo onder de indruk van wat er gebeurd is, dat
hij niet anders kan dan alles vertellen wat hij weet. In het bijzonder is hij getroffen door de plotselinge omkeer in de gang van zaken: de onvoorstelbare te" Oudaan's eigen woorden in de titel van een gedicht op de gebeurtenissen van 1688-1689.
Ook de term „Roomens gewetens-dwang" in de volgende zin is van hemzelf afkomstig.
Vgl. J. Melles, Joachim Oudaan, blz. 155.
19 Zie boven, Hoofdstuk vii (blz. 364-385).
$ ° Zie boven, blz. 217-221.
21 In zijn uitgave van Rabus' verzamelde verzen geeft diens zoon het een plaats in de
rubriek Heldendichten.
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land.
(blz. 118)
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af. In de Verovering van Grol volgt op de dedicatio een korte schets van de
politieke situatie, ter inleiding op de narratio die met een droomverschijning
mediis in rebus wordt ingezet. Daarmee sloot Vondel bij de Vergiliaanse traditie van het epos aan. Rabus daarentegen geeft de voorkeur aan een brede
historische behandeling ab ovo, ongeveer naar het voorbeeld van Lucanus in
diens Pharsalia; kennelijk achtte hij zijn stof te belangrijk om er de aandacht
van te laten afleiden door literaire bijkomstigheden. In ruim 300 regels (blz.
118-1 33) zet hij uitvoerig uiteen, hoe de Republiek na de vrede met Spanje
een nieuwe vijand vond in Engeland. Onder invloed van Lodewijk xiv deed
Karel ii haar zoveel mogelijk afbreuk, maar deze handhaafde in Engeland tenminste het Protestantisme. Veel ernstiger wordt de toestand, als de RoomsKatholieke Jacobus II hem opvolgt. Want nu komt ook het geloof in gevaar!
In Frankrijk herroept Lodewijk het edict van Nantes, en Jacobus zou niets liever doen dan dit voorbeeld volgen. Overal in Engeland zijn vermomde Jezuïeten aan het werk:
.

5

Ontelbren zwerven, om zich niet bekend te geven,
In vremd gewaad; Hier ziet men'er als quakers streven,
Met kortgeschore haar, en hoogen hoed op 't hooft,
Zoo stijf als hout, van alle opzichtigheid berooft:
Wat verder anderen in onderscheide kleeren,
Om dus by 't volk met list, doch veilig, te verkeeren,
En uit te vorschen, hoe 't den Onderzaat behaagt,
Dat d'Engelandsche troon een' Paapschen Koning draagt.

(blz.127-128)

Onder het mom van godsdienstvrijheid wordt er door hen en hun aanhangers
geijverd voor verzachting of opheffing van de wetten „Die 't Pausdom het
bestier van Staat en Ampt beletten" (blz. 131); de pressie op tegenstanders
wordt steeds sterker. En dan is voor Satan het moment gekomen om zich
rechtstreeks met de zaak te gaan bemoeien!
Daarmee begint dan de enige
maar uitvoerige
bovennatuurlijke episode, die Rabus in Verlost Britanje een plaats heeft gegeven. En het is niet zonder reden, dat hij die juist hier inlast. Om dit in te zien, dient men zich rekenschap te geven van de feiten:
De enige hoop voor de Engelse Protestanten lag in het feit, dat de zoon uit
Jacobus' tweede huwelijk
met de Katholieke prinses van Modena,
Maria Beatrice d'Este
een maand na zijn geboorte gestorven was
(december 1677). Na de dood van de koning zou de kroon dus aan een
van diens dochters uit zijn eerste huwelijk komen: Maria, echtgenote van
stadhouder Willem III, of Anna, gehuwd met een Deense prins. Beiden
waren ook na de geloofsovergang van hun vader overtuigd Anglikaans
gebleven. Aan de dreigende dominantie van het Katholicisme zou dus
bij het sterven van Jacobus vanzelf een einde komen, zo verwachtte men.
Vandaar de ontsteltenis, toen de koningin op 10 juni 1688 opnieuw van
een zoon en troonopvolger beviel. Daarmee was de Katholieke dynastie
immers verzekerd. Onmiddellijk deden er geruchten de ronde, dat de geboorte bedrog en de troonopvolger een ondergeschoven kind was. Er
werd gretig geloof aan geschonken; ook ditmaal was de wens de vader
van de overtuiging. In de Republiek werd aan de waarheid van deze
„duivelse" list niet getwijfeld. En het is in letterlijke zin als zodanig, dat
Rabus ze aan zijn lezers voorhoudt.
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Daarbij maakt hij niet alleen gebruik van wat hij in de Verovering van Grol
vond, maar ook van de beschrijving van de Helleraad in Joannes de Boetgezant.
„Des Afgronds Vorst" (blz. 133), die bij Rabus niet Lucifer heet maar
Belzebub, roept de Helleraad voor overleg bijeen. Dank zij Lodewijk en Jacobus is er, zo zet hij uiteen, een kans om in geheel Europa het Christendom ten
onder te brengen. Wie van zijn onderhorigen is bereid om zich daarvoor in te
zetten? In antwoord op deze oproep komt „Een schrikkelyk gedrocht, op vleugels aangevlogen: // Zyn naam is Stokebrand, 25 een gruwsaam monsterdier"
(blz. 134). Belzebub begroet hem met vreugde en legt hem uitvoerig uit, wat
zijn taak zal zijn. In de droom moet hij verschijnen aan Jacobus' biechtvader,
de Jezuïet Peters, „Wanneer hy moede van zyn nonnen t'huis zal komen"
(blz. 137). Hij moet zich aan deze voordoen als diens „Heilig" Ignatius van
Loyola, en hem duidelijk maken dat er in het belang van de Kerk een Roomse
troonopvolger moèt komen: „Daar moet, daar moet eerlang een Prince zyn
geboren" (blz. 140), al is dat dan een ondergeschoven kind. Het doel heiligt
de middelen: „Het is geen misdaad, dat tot vrucht werde aangewend // Van
't Katholyk geloof, en onzer maatschappye" (blz. 140). Tot in details legt
Belzebub zijn dienaar uit, hoe dat plan moet worden voorbereid en uitgevoerd;
Stokebrand hoeft niets anders te doen dan het precies zo in Peters' oor te
fl uisteren.
De opdracht van Belzebub telt niet minder dan 136 regels (blz. 135-141)
en vormt daarmee het hart van het eerste deel uit Rabus' gedicht: een
bewijs voor de grote betekenis die deze aan het veronderstelde Jezuïetenbedrog hechtte. Uit compositorisch oogpunt moet deze uitvoerigheid
echter minder gelukkig worden genoemd. Rabus had beter de opdracht
tot enkele regels kunnen beperken, om eerst uitvoerig te worden in zijn
beschrijving van de manier waarop Stokebrand die tot uitvoering bracht.
Zoals het nu is, speelt de laatste wel een erg onzelfstandige en secundaire
rol, in tegenstelling tot wat de nadruk deed verwachten, die op zijn eerste
verschijnen werd gelegd. Rabus wijkt hier van Vondel's voorbeeld af; in
de Verovering van Grol ontwikkelt „Inquisiti" een eigen initiatief, evenals Apollion in Joannes de Boetgezant. 26 Tot winst heeft die afwijking bepaald niet geleid.

In een tiental regels wordt verteld, hoe Stokebrand zich van zijn opdracht
kwijt. Jacobus' biechtvader aanvaardt Belzebub's plan in letterlijke zin als een
geschenk uit de hemel. Hij haast zich naar de koning om het aan deze door te
geven:

5

't Was noch geen dageraat, als Peters opgestaan
Niet duuren kon van vreugd. Men ziet hem wandlen gaan
Voor 's Konings kabinet, eer 't tyd is Hem te spreken:
Zoo schoone en groote zaak moet nimmer blyven steken,
Nu zelf Ignatius, zyn Heilig, hem dit stuk

Met deze naam grijpt Rabus weer terug op de Verovering van Grol. Als Vondel daar de
Furie Inquisiti beschrijft, die uit de hel opduikt om de Spanjaarden tegen Frederik
Hendrik op te zetten (zie boven, blz. 371-372), kenschetst hij haar o.m. als „Gifmengster, stokebrand, die strick en stroppen draeyt" (WB III, 135, reg. 211).
2 6 Zie boven, blz. 652.
25
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Heeft aanbetrouwt. Hy is vol ongedults, eer 't luk
Hem brengt in het geheime? des Konings, daar hy blyde
Zyne openbaring meld .. .
(blz.142)

Zo eindigt de bovennatuurlijke episode uit Verlost Britanje. Rabus keert weer
terug tot zijn chronologisch verslag in de trant van Lucanus, maar met een
sterkere inslag van kroniekmatigheid.
Peters' plan wordt met graagte aanvaard en in het diepste geheim voorbereid. „Teryl28 vliegt een gerucht door 't Hof, de Koningin // Gaat zwanger"
(blz. 143). De zeven bisschoppen, op wie Jacobus niet rekenen kan, worden
tijdelijk gevangen gezet. De z.g. bevalling vindt plaats „In 't byzijn van een'
trein mevrouwen all' Papist, // En grooten, waarvan elk getrouw den aanslag
wist" (blz. 147). Uitvoerig doet Rabus uit de doeken, hoe het bedrog in zijn
werk is gegaan naar het gerucht vermeldt en overeenkomstig zijn eigen
overtuiging.
Maar dit bedrog werkt als een boemerang. De Republiek bereidt zich ten
oorlog voor. De Engelse Protestanten doen een beroep op Willem gil en Mary
om hulp te bieden „eer 't bestier en goddelooze Raad // Van 't Jesuwytendom
meer onheils komt te brouwen" (blz. 154). De Prins komt tot de conclusie
dat het zijn plicht is „den uittogt aan te gaan, // En 't quynend Ryk, met God,
van tieranny t'ontslaan" (blz. 155).
Het tweede deel van het gedicht wordt ingezet met een vrije variatie op de
thema's uit propositio en invocatio. Op dit beslissende moment „nu ik aan
het Wonderstuk beginne, // In zulk een korten tyd zoo wonderbaar volbracht"
(blz. 156)
voelt de auteur er behoefte aan, die thema's nog eens te recapituleren. Opmerkelijk is alleen, dat hij zich ditmaal wèl tot een bepaalde
„Muze" richt met het verzoek hem bij te staan. Als zodanig kiest hij Waarheid,
die met haar zuster Rechtvaardigheid 29 verdreven werd van de aarde en nu
evenals deze in de hemel woont.
Breedvoerig en kroniekmatig vertelt Rabus vervolgens voort. Het heeft geen
zin, het verloop van zijn verhaal aan te geven; dat zou slechts neerkomen op
vermelding van de bekende historische feiten, waaraan de auteur zich nauwkeurig houdt. Ik kan volstaan met het releveren van enkele passages, waarin
het enthousiasme en de persoonlijke betrokkenheid van de dichter zijn kroniekmatig verslag opstuwen tot een meer epische toon. Zo merkt hij naar aanleiding van Willem's oorlogsvoorbereidingen op: „De luisterende Faam blaast
flux op haar bazuin, // En schaterd over land, en steeden, zee en duin, // In
korten tijd, dees krijgstoerusting in elks ooren" (blz. 159). Als de Staatse
vloot uit Hellevoetsluis naar Engeland uitzeilt, laat hij de schepen „snuiven
door het zout, als vogels heen gevlogen", en kan hij zich niet weerhouden daaraan toe te voegen:
Homeer mag beuzelen, hoe Grieken30 zijne vloot
Ten schrik van Trooje zond, ontzachelyk en groot;
27
28

het geheim: het privé-vertrek.
Teryl: ijlings, zo snel mogelijk.

Rabus doelt hier op Astraea, de godin der gerechtigheid, die als laatste der goden de
degenererende aarde verliet (Metamorphoses I, 149-150).
3 o Grieken: Griekenland.
29
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En Maro raaskal vry van held Eneas togten:
Dat's fabelwerk: en die 't verdichtzel eerst bedochten,
Vermaakten zich met schim en herssenschildery;
Maar hier zet waarheid 't werk bet roems en krachten by.

(blz.168)

Na de landing bij Torbay wordt Willem door de omwonenden geestdriftig
begroet:
Men ziet de boeren en onhoofsche strandelingen
Op 't zien van 's Vorsten heir van vreugde luchtig springen.
.Zy slingeren de muts om 't hoofd, en bieden aan
Verversching, vleesch en visch, om 't krijgsvolk te verzaên. 31

(blz.170)

Het motief van een onheilspellende droom over haar „zoon", waardoor de
Engelse koningin in grote onrust raakt, komt niet van de grond (blz. 178). Dit
epische trekje wordt volkomen overspoeld door een context, die triomfantelijk
beschrijft hoe steeds meer Engelsen zich aan de zijde van Willem scharen:

5

Was 'tzeggen kort, doch groot:
Ik quam, Ik zag, Ik won, als Caesar plagt te roemen
In zyn' verwaanden trots en hoogmoed, steeds te doemen:
Men zegt met grooter recht van zyne Hoogheid, dat
Al eer Hy quam of zag, Hy reeds gewonnen had.

(blz.183)

Naarmate Willem's intocht in Londen, de overkomst van Mary uit Holland,
en hun beider kroning dichter in zicht komen, wordt de toon van Rabus' gedicht „lyrischer" en exclamatiever. De vreugdezang gaat over het kroniekmatig verslag van de gebeurtenissen domineren. De overgang voltrekt zich geleidelijker en minder spectaculair dan in de Verovering van Grol, maar heeft
eenzelfde effect: het gedicht als geheel wordt er genologisch door gedetermineerd als triomf- en lofzang, ondanks de epische structuur-elementen en motieven die erin voorkomen.
Jammer genoeg voor Rabus is er echter ook een tweede
onbedoeld
effect. De beperktheid van zijn dichterschap treedt er nog eens duidelijk door
aan het licht. Terwijl hij in het kroniekmatig-vertellende gedeelte van zijn gedicht een zeker peil weet te handhaven, schiet hij in zijn vreugde-betoon schromelijk tekort; zonder de steun van feitelijkheden zakt zijn vers machteloos in
elkaar. Bij het beschrijven van de luidruchtige feestelijkheden in Londen ter
gelegenheid van Willem's intocht waarbij zijn enthousiasme hem zo meesleept dat „My docht, 'k was in 't gewoel te Londen op het Hof" (blz. 198)
heeft hij nog enig houvast aan de vaste attributen van een dergelijke gebeurtenis: luidende klokken, schetterende trompetten, bulderende kanonnen,
„vier-gewemel" van vuurwerk en pektonnen. Maar enkele bladzijden verder
verzandt hij in machteloos kreupeldicht:
Bejaarden al zoo wel als fiere jeugdelingen
Betoonen 't vrolyk hart door huppelen en springen,
Elk roept: lang leev' de Koning, lang moet Vorst Wilhem
Leven. Leef Wilhem, leef Mary, weergalmt 't eenstem31 Wellicht mogen wij in deze uitdrukkelijke aandacht voor het landvolk een reminiscentie
zien aan het vreugde-betoon van Melckerbuur en zijn Elsken in de Verovering van
Grol; zie boven, blz. 377. Trouwens, ook de hierboven vermelde beschrijving van
Willem's oorlogsvoorbereidingen herinnert aan die van Frederik Hendrik bij Vondel.
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Mige32 gelust in 't rond uit duizend duizend monden,
(blz.205)

Die door herhaalt geroep alom hun vreugd verkonden.

Rabus herstelt zich weer enigszins, wanneer hij vervolgens een overzicht
gaat geven van de gewijzigde politieke situatie in Europa, nu Engeland bevrijd
is uit de greep van het Pausdom en van Frankrijk. Zwakker is echter opnieuw
de reeks „aanspraken", waarmee hij zijn gedicht besluit en waarin hij zich
achtereenvolgens richt tot Lodewijk xiv, tot de „Bewoonderen van Holland,
Landgenooten", en tot de „nieuwgekoren' doorluchte Koningen Willem en
Maria van Engeland". Zelf is hij zich intussen blijkbaar van geen falen bewust.
Wel-voldaan legt hij in zijn slotregels de pen neer, aan de voeten der Overheid
van „het heerlyk Rotterdam", zijn geboortestad, waar „een kittelende vlam //
Van edle Poëzy met kracht in deze tyden // Uit mynen boezem breekt"
(blz. 210-211) .
Conclusie

Uit de manier, waarop Rabus zijn gedicht besluit, blijkt dat de poëtische
zelfoverschatting, die hem tot het uitgeven van De Kruis-held had verleid,
nog steeds voortduurt. Van „edle Poëzy" is ook in Verlost Britanje geen sprake. Dat hij daarin desondanks meer heeft bereikt dan in zijn Paulinade, moet
dan ook minder worden toegeschreven aan ontwikkeling van zijn dichterschap
dan aan het feit dat hij ditmaal vertelt in plaats van enkel aan te duiden.
Daarmee krijgt de meest positieve men kan ook zeggen: de minst negatieve
kant van zijn klein talent een kans. Want Rabus kan vertellen: kroniekmatig
weliswaar, zonder verrassende vondsten of opvluchten, soms dicht bij de grens
van berijmd proza maar toch altijd bewogen en levendig genoeg om te blijven boeien. Te Winkel doet Verlost Britanje dan ook geen recht wedervaren,
als hij het karakteriseert als „een soort van heldendicht [ ... ], dat met den
gouden eerepenning, die de schrijver van den Koning ontving, meer dan vol-

doende gewaardeerd is, zodat wij er verder geen woord meer aan verliezen
willen".33 Naar de opvatting van Rabus' tijdgenoten is het werk een „heldendicht", zij het niet in de betekenis die naar epopoeia verwijst. En zo waardeloos
als Te Winkel suggereert, is het nièt, al komt het niet uit boven een redelijke
middelmatigheid.
§ 4.

TEN BESLUITE

Uit het bovenstaande is wel gebleken, dat Rabus geen groot dichter is geweest en dat noch De Kruis-held noch Verlost Britanje uit literair-aesthetisch
oogpunt als kostbaar erfgoed kunnen worden beschouwd. Toch mogen deze
twee gedichten vanwege hun historisch belang in een geschiedenis van het
Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epos niet ontbreken. Want zonder dat zij in de eigenlijke zin van het woord zelf een epos zijn, vormen zij in
die geschiedenis de schakel tussen Vondel's Joannes de Boetgezant en de eer32

33

Zou Rabus bij dit opmerkelijke enjambement-binnen-de-woordgrens zich hebben laten
leiden door Vondel's voorbeeld in Joannes de Boetgezant VI, 219-220? Zie boven,
blz. 683.
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde 2 Deel V (Haarlem
1924), blz. 12.
,
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ste oorspronkelijke epen die daarna het licht zagen. Als wij het werk van Rabus niet hadden, zou er na 1662 in de ontwikkelingsgang van het genre een
gat van vier of vijf decenniën vallen. Wij zouden dan slechts uit de klachten
om het uitblijven van Antonides' Paulinade en uit de epische inslag in tal van
dichterlijke reacties op de militaire of politieke gebeurtenissen van de dag kunnen afleiden, dat in die tussentijd de belangstelling voor het epos
zowel
dat van Bijbelse als van profaan-contemporaine signatuur
wel degelijk aanwezig was en zelfs toenam. Dank zij de beide besproken gedichten van Rabus
beschikken wij echter over duidelijker aanwijzingen. Daarin zien wij die belangstelling in concrete vorm gestalte krijgen, en zijn wij als het ware getuige
van de groei naar Rotgans' Wilhem de Derde en Hoogstraten's Kruisheld.
Bovendien doen de beide preludes van Rabus ons begrijpen, hoezeer de eerste
oorspronkelijke epen na Vondel's Joannes bij voorbaat naar hun onderwerp
bepaald waren. Het was niet naar „een" Bijbels epos dat men uitzag, maar
naar dat over Paulus; niet naar „een" profaan heldendicht, maar naar de epopisering van Willem's glorieuse tocht naar Engeland.
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HOOFDSTUK XV

Rotgans' „Wilhem de Derde"

§ 1. DE AUTEUR EN ZIJN HELDENDICHT

Negen jaar na Rabus' Verlost Britanje verscheen het eerste deel van het
epos dat er als het ware door was voorbereid: Wilhem de Derde van de
Utrechtse dichter Lucas Rotgans. Maar intussen was er heel wat gebeurd en
veranderd. Wat in 1689 een glorieus eindpunt had geleken de zegepraal
van het Protestantisme in Engeland door de kroning van Willem III en Maria
was het uitgangspunt geworden voor een verbitterde negenjarige oorlog
tegen het expansionisme van Lodewijk XIV, waarbij vrijwel heel Europa betrokken raakte. Slechts dank zij de krachtige leiding en het doorzettingsvermogen
van Willem III was het de Bondgenoten
Engeland, de Republiek, Spanje,
met veel moeite gelukt paal
Savoye, de Keizer en een aantal Duitse vorsten
en perk te stellen aan de Franse veroveringsdrift. Daarmee waren de gebeurtenissen uit 1688 en de figuur van de Prins in een ander licht komen te staan.
De Glorious Revolution kon niet meer worden gezien als een op zichzelf
staand feit; doordat zij Engeland uit de invloedssfeer van Lodewijk xiv had
losgebroken en in het anti-Franse kamp gebracht, was zij een keerpunt in de
geschiedenis van Europa gebleken. En Willem was niet enkel meer de bevrijder van Engeland, maar de beschermer van het gehele continent tegen de
tyrannie en de gewetensdwang van de Franse koning. Er had zich ten aanzien
van hem een schaalvergroting voorgedaan, die epopisering op de smalle basis
van Rabus uitsloot. In het epos van Rotgans neemt de tocht naar Engeland
dan ook een betrekkelijk bescheiden plaats in en beslaat slechts één van de
acht boeken.
Wat wij omtrent Lucas Rotgans weten, hebben wij in de eerste plaats te
danken aan diens vriend en uitgever Francois Halma. In 1715
vijf jaar na
de dood van de dichter
gaf deze in Leeuwarden Lukas Rotgans Poëzy uit,
waarin hij alle gedrukte en ongedrukte werk van zijn vriend opnam dat hij in
handen had kunnen krijgen, met uitzondering van diens epos dat na een gedeeltelijke herdruk nog gemakkelijk verkrijgbaar was. 1 In het uitvoerige
Voorberecht, dat hij aan deze uitgave deed voorafgaan, gaf Halma ook een
levensbeschrijving en karakteristiek van zijn gestorven vriend. Erg nauwkeurig
blijkt hij ten aanzien van de feiten echter niet te zijn geweest. Het is de verdienste van Mevrouw Drs. A. M. C. van Schaik-Verlee op grond van archiefonderzoek te hebben aangetoond, dat Halma's biographische mededelingen

Lukas Rotgans // Poëzy, // van verscheide // mengelstoffen; // met konstplaaten versiert. // vignet / / Te Leeuwarden, // Gedrukt by Francois Halma, Drukker // der Ed.
Mog. Heeren Staten van Frieslandt, // 1715. — Over de regel met het jaartal is een
papierstrookje heengeplakt, dat vermeldt : „En werden uytgegeven by Johannes
Oosterwyk, // Boekverkoper op den Dam, te Amsterdam, 1715".
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weinig betrouwbaar zijn en op allerlei punten correctie behoeven. 2 Voor mijn
overzicht van Rotgans' leven heb ik van haar rechtzettingen bij Halma's biographie dankbaar gebruik gemaakt.
De dichter werd in november 1653 te Amsterdam geboren als oudste zoon
van een welgestelde familie. Zijn ouders waren of kwamen in het bezit van
de buitenplaats Nijenrode aan de Vecht, waar hij naar zijn eigen woorden
„zorgeloos (z)yn eerste jeugdt gesleten" heeft. 3 Enkele maanden vóór de
Franse inval van 1672 stierf zijn vader; waarschijnlijk was zijn moeder reeds
eerder overleden. De 18-jarige Lucas nam dienst in het leger van de Prins en
had als vaandrig deel aan de krijgsverrichtingen tot 1674. In dat jaar verliet
hij zoals Halma het uitdrukt „weder de krygstucht", eensdeels omdat
hij niet bevorderd werd, anderdeels omdat het ergste gevaar voor het land toen
geweken was „en men met bezoldelingen, zoo in- als uitlanders, het oorlog kon
gaande houden en uitvoeren". 4 Bij wèlke oorlogshandelingen Rotgans als militair betrokken is geweest, wordt nergens vermeld, zodat niet valt na te gaan
of hij een herinnering daaraan in zijn epos verwerkt heeft.
Doordat hij ambteloos bleef, is er over de eerstvolgende jaren van Rotgans'
leven niet zo heel veel bekend. Wij weten echter, dat hij na de vrede van Nijmegen in 1678 een reis door Frankrijk heeft gemaakt en enige tijd in Parijs
verbleef. Na zijn terugkeer huwde hij in 1681 met Anna Adriane de Salengre,
die hem drie kinderen schonk: een zoon en twee dochters; de zoon schijnt
echter spoedig gestorven te zijn, zodat Halma hem niet eens noemt. Gedurende
zijn huwelijksjaren was Rotgans inwoner van de stad Utrecht, al verbleef hij
ook gaarne op zijn buitenplaats Kromwyk (tussen Maarssen en Breukelen),
die na de verwoesting door de Fransen in nieuwe luister herrezen was. Na de
dood van zijn vrouw in 1689 trok hij zich steeds meer op Kromwyk terug,
waar zijn twee dochters die hij vanwege hun prille jeugd eerst aan de zorg
van „naastbestaanden" (zijn zuster en zwager?) had moeten toevertrouwen
later met hem kwamen samenwonen. Ook toen bleef hij echter ingeschreven
als burger van Utrecht, zoals blijkt uit het privilege voor de uitgave van
Wilhem de Derde. In dit officiële stuk, gedateerd op 31 juli 1697, wordt de
dichter aangeduid als „Lucas Rotgans, woonende tot Utrecht". Waarschijnlijk
had deze zijn huis in de stad dus aangehouden. Werkelijk gewoond heeft hij

daar evenwel niet meer. Het was dan ook op Kromwyk, dat hij de derde of
vierde novembers 1710 aan de kinderpokken gestorven is. Enkele dagen later,
de 8ste, werd hij in de kerk van Breukelen bijgezet in het familiegraf.
Volgens Halma is Rotgans zich eerst in zijn weduwnaarsjaren op Kromwyk
serieus gaan toeleggen op het schrijven van poëzie. Als zijn eerste grote werk
is daar Wilhem de Derde ontstaan.
a

A. M. C. van Schaik-Verlee, Rotgans' leven op de keper beschouwd, in het W. A. P. Smitnummer van De Nieuwe Taalgids (Groningen 1968), blz. 87-93.
3
Lukas Rotgans Poézy, blz. 281.
4 Ibidem, Voorberecht, blz. [15]. — Aangezien het Voorberecht niet gepagineerd is, geef
ik bij verwijzing daarnaar steeds tussen vierkante haken aan, op welke pagina (1 tot
en met 43) daarvan de bedoelde plaats te vinden is.
5 De Rouklagten van Halma en Dirk Smout, opgenomen in Lukas Rotgans Poézy, noemen
in hun titel 3 november als sterfdatum. Zoals Mevrouw van Schaik-Verlee in haar
artikel (zie noot 2) meedeelt, wordt op het doodsbord in de Hervormde kerk van
Breukelen als zodanig echter 4 november aangegeven.
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Terecht heeft M. E. van Slooten gewezen op het verband tussen dit epos en
een bepaalde strofe uit Rotgans' welkomst gedicht voor Willem In, toen deze
in januari 1691 voor de eerste maal als koning van Engeland naar de Repu-

bliek terugkeerde. 6 In die strofe wordt de gedachte uitgesproken, dat Willem's
daden eigenlijk in een heldendicht zouden moeten worden bezongen. En de
context, waarin dat gebeurt, is merkwaardig genoeg om er even bij stil te
staan.
Voor zover uit Halma's editie van zijn poëzie valt op te maken, heeft Rotgans vóór 1691 slechts een heel enkele maal met een gelegenheidsgedicht op
de politieke gebeurtenissen van zijn tijd gereageerd. Aan de belangrijkste daarvan, de tocht van Willem in naar Engeland en het verloop van de „Glorious
Revolution", had hij merkwaardig genoeg géén poëtische aandacht besteed.? Maar hij revancheerde zich in het welkomst-gedicht van 1691: Aan

Zyne Koningklyke Majesteit Wilhem den III, Koning van Engelandt, Schotlandt, Vrankryk en Yerlandt, Erfstadthouder der Vereenigde Nederlanden,
Op zyne overkomste in Hollandt. 8 In deze uitvoerige lof- en vreugdezang van
niet minder dan 68 tien-regelige strofen komen alle roemruchte daden aan de
orde, die Willem in tussen 1688 en het begin van 1691 verricht had: niet alleen
de bevrijding van Engeland, maar ook de slag aan de Boyne en de campagne in
Ierland. Na dit alles gereleveerd te hebben, beschrijft Rotgans de vreugde
van „de Nederlandtsche Maagdt", nu zij haar „Staats Beschermheer" met
zoveel glorie ziet terugkeren. In dat verband herinnert hij aan de redding van
de Republiek door Willem in de jaren 1672-1674, „toen zyn handt // Den
vyandt aarslen deede, en vluchten, II Als Overyssel, Gelderlandt, // En Utrecht
onder hem most zuchten". En deze terugblik culmineert in de strofe waarom
het ons te doen is, de 54ste:

10

Maar 't geen de Koning heeft verricht,
Voor ons, in die voorlede tyden,
Een werk van zulk een groot gewigt,
Een beemdt zoo ruim aan alle zyden,
Slechts in 't voorbygaan aangeraakt;
Vereischt meer tydt om uit te breiden:
Gy die voor Febus altaars waakt, 9
Wilt u tot deezen zang bereiden;
Zoo klinkt die toon de wereldt door,
En volgt Homeer op 't heldenspoor.

Na deze strofe keert de dichter terug tot de actualiteit van het ogenblik: de
feestelijkheden in Den Haag bij de plechtige intocht van de Stadhouder-Koning
op 5 februari 1691. Wij volgen hem daarin niet, maar richten onze aandacht
op de implicaties van de geciteerde strofe.
6 M. E. van Slooten, Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in Rotgans' epos „Wilhem
de Derde", in: De Nieuwe Taalgids LXIII (1970), blz. 187-197; de bewuste opmerking
op blz. 187.
Wèl schreef hij een vers op het vertrek van Prinses Maria naar Engeland in februari 1689
om daar samen met Willem de kroon te ontvangen (Lukas Rotgans Poézy, blz. 222226).
Lukas Rotgans Poézy, blz. 150-184. De straks geciteerde strofe 54 vindt men op blz. 177.
gij, priesters van Apollo = gij, dichters.
9 Gy die voor Febus altaars waakt:
$
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zijn
Inderdaad roept Rotgans hier
zoals Van Slooten heeft opgemerkt
mededichters op tot het schrijven van een heldendicht over de daden van
Willem ill. Het merkwaardige is echter, dat hij daarbij niet de „verlossing"
van Engeland op het oog heeft, maar de bevrijding van de Republiek in 16721674! Ik kan mij moeilijk aan de indruk onttrekken, dat er een lichte wrevel
in doorklinkt om de eenzijdige verheerlijking van de Prins als bevrijder van
Engeland, met verwaarlozing van de veel hachelijker bevrijding van de Republiek, die daaraan was voorafgegaan. 1688 mocht 1672 niet doen vergeten!
Ten aanzien van „'t geen de Koning heeft verricht, /1 Voor ons, in die voorlede
tyden" hadden de dichters wat goed te maken, want tot dusver hadden zij er
niet de aandacht aan besteed die het verdiende.
Uit deze incidentele opmerking mogen wij zeker niet afleiden, dat de dichter in 1691 zelf al plannen voor een epos had. Maar zij is in zoverre van belang dat wij erdoor gaan begrijpen, waarom in Wilhem de Derde de bevrijding
van de Republiek met méér nadruk en uitvoerigheid behandeld wordt dan de
tocht naar Engeland.
Wannéér Rotgans met het schrijven van zijn heldendicht begonnen is, valt
niet na te gaan. Vermoedelijk echter eerst geruime tijd na 1691; anders zou hij
in 1698 wel meer dan vier boeken hebben kunnen publiceren. Het meest waarschijnlijk lijkt mij, dat hij pas in het voorjaar van 1695 definitief de pen op papier heeft gezet. Ik grond dit op de volgende twee overwegingen.
Voor een epos, waarin zoveel politieke en militaire gebeurtenissen moesten
worden verwerkt als in Wilhem de Derde, diende de dichter toch wel te kunnen steunen op een samenvattend historiewerk, ter verificatie van zijn persoonlijke herinneringen en ter aanvulling van de gegevens, die hem voor bepaalde
onderdelen werden verschaft door de talrijke „oprechte", „seeckere", „waerachtighe" verhalen en relazen in pamfletvorm. Zulk een historiewerk kwam in
1694 van de pers onder de titel Het Leven en Bedryf van Willem de Darde
door L.S.; 10 de initialen staan voor Lambertus Silvius, latinisering van Lambert
van Bos: de auteur die wij in hoofdstuk ix hebben leren kennen als de eerste
Nederlandse epen-dichter uit de 17de eeuw. 11 Men kan dit werk niet zonder
meer de bron van Rotgans noemen; daarvoor gaat deze in zijn epos te zelfstandig zijn gang, soms zelfs met vermelding van bijzonderheden die bij Silvius
niet voorkomen. Maar er zijn, dunkt mij, toch genoeg overeenkomsten met
name wat de volgorde betreft waarin gelijktijdige gebeurtenissen worden behandeld om het aannemelijk te maken dat de dichter dit boek tot zijn beschikking had en er meermalen gebruik van gemaakt heeft.
Een tweede terminus post quem meen ik te mogen afleiden uit de opvallend
Het // Leven en Bedryf // Van // Willem de Darde. // Koning van Groot-Brittannie, //
Vrankryk en Yrlant &c. &c. // Prince van Orangie &c. &c. // Sijn Geboorte, Jongelingschap, Erf-Stadthouderschap // en Koninklyke Waardigheyd. // Onder wiens
Heerschappy en Bestieringe werden verhandelt, Saken van Staat en // Oorlog van den
Jare 1650 tot het uytgaen van 1693. / / Door L.S. // vignet / I Tot Amsterdam, // By
Jan ten Hoorn, Boekverkooper over 't Oude Heere Loge- //ment in de History
Schryver. 1694. -- Vier afzonderlijk gepagineerde delen, gebonden in twee banden.
Eigenlijk zijn er vijf delen, maar er is verzuimd bij de aanvang van „Het vyfde deel"
na blz. 345 van deel iv met een nieuwe paginering te beginnen, zodat de indruk wordt
gewekt van een doorlopend geheel. — Het gehele werk beslaat ongeveer 1600 bladzijden.
i l Zie boven, blz. 445-528.
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sterke nadruk, die Rotgans in zijn epos legt op de liefde tussen Willem en
Maria. In het voorbericht Aan den Lezer vraagt hij speciaal aandacht voor
„de Huuwlyksliefde, de hoofdstoffe van myn Heldendicht". En daarmee doelt
hij niet enkel op het feit dat het huwelijk van Willem ni met Maria zulke vèrstrekkende politieke gevolgen heeft gehad, doordat het voor hem de weg opende naar de Engelse troon en hem zo de gelegenheid bood Engeland tot een
doorslaggevende factor te maken in zijn strijd tegen de overheersing van Europa door Frankrijk. Natuurlijk gaat de dichter aan dit aspect niet voorbij; hij
ziet zoals hij het in zijn Opdragt uitdrukt Willem's huwelijk als „Door
't nootlot van den waaren God bepaalt, // Om Jezus Kerk noch hooger op
te bouwen". Maar deze zienswijze had niet behoeven in te sluiten dat de liefde
tussen de beide vorsten door het hele werk heen telkens weer wordt uitgebeeld en onderstreept als iets héél bijzonders. Ik ben dan ook geneigd aan te
nemen, dat Rotgans daarvoor een concreet uitgangspunt had. En het meest
komt als zodanig in aanmerking de dood van Maria op 7 januari 1695, 12 in de
leeftijd van 32 jaar. Het verdriet van Willem was zo hevig, dat zowel Engelsen
als Nederlanders erdoor verrast en ontroerd werden. Een tijdlang moest men
zelfs vrezen, dat de Koning de slag niet te boven zou komen. Het is géén overdrijving, wanneer Rotgans in zijn lijkzang voor Maria opmerkt dat men
„Zyns Konings doodt vreest uit de doodt van zyn Vorstin". 13 Tegen deze
achtergrond wordt het begrijpelijk, dat in Wilhem de Derde de liefde zoveel
nadruk krijgt. Maar dan moet de dichter bij de opzet van zijn epos zijn uitgegaan van wat in januari 1695 gebleken was.
Wanneer mijn hypothese omtrent voorjaar 1695 als de tijd waarop Rotgans
met het schrijven van zijn heldendicht begon, juist is, kunnen wij ons wel zo
ongeveer voorstellen welk concept hem toen voor ogen stond. Wij mogen immers aannemen dat de eerste vier boeken, die in 1698 verschenen, aan dit concept beantwoorden. Als een gouden draad zou de liefde van Willem en Maria
door het gehele werk moeten heenlopen; vandaar de inzet met een brede
epopisering van hun huwelijk, die daarvoor de basis legt. Daarnaast moest
Willem worden verheerlijkt als de door God geroepen beschermer van het
Protestantisme en de vrijheid, eerst in de Republiek, vervolgens in Engeland en
Ierland, tenslotte in heel West-Europa. Er is niets dat zich verzet tegen de veronderstelling, dat de dichter reeds in 1695 deze omvangrijke stof over acht
boeken verdeeld had. Het enige, waarnaar wij slechts kunnen gissen, is wat
hem toen als eindpunt van zijn epos voor ogen stond. Aanvankelijk misschien
de dood van Maria, waardoor het liefdesmotief een afsluiting gekregen zou
hebben, evenwaardig aan de beschrijving van het huwelijk in boek i? Tegen
deze, op zichzelf niet onplausibele, gedachte pleit echter dat zulk een slot in
een heldendicht niet zou hebben gepast; dat behoorde nu eenmaal in majeur
te eindigen. Trouwens, ook àls het zo was, dan moet Rotgans daar toch weer
spoedig van hebben afgezien. Op 5 september 1695 slaagde Willem ni er namelijk in, de sterke vesting Namen op de Fransen te heroveren. Het was zijn
eerste grote succes op het vasteland in de Negenjarige Oorlog, die voor hem
weinig gunstig verliep, al lukte het hem steeds weer de vijand te verhinderen
" Volgens de oude stijl, die in Engeland nog gehandhaafd werd: 28 december 1694.
" Lukas Rotgans Poézy, blz. 399.

710

profijt te trekken van zijn militaire superioriteit. Rotgans zal ongetwijfeld begrepen hebben dat hij aan dit glorieuse feit niet voorbij kon gaan, en dienovereenkomstig zijn eindpunt hebben verschoven. Misschien zonder zich daarbij al
te zeer aan een nieuw schema te binden. Er kon immers vóór de voltooiing
van de Wilhem nog wel méér gebeuren, dat erin verwerkt behoorde te worden.
Inderdaad volgde in 1696 nog de grote samenzwering, waarbij de moord op
Willem het sein had moeten zijn voor een algemene opstand van de Jacobieten
in Engeland en een invasie van Jacobus II uit Frankrijk. Ook de mislukking
van dit uiterst gevaarlijke plan mocht in het epos niet ontbreken, omdat er
zo duidelijk uit bleek hoe God over Willem waakte: een nieuw bewijs van
diens grootheid!
Intussen werkte Rotgans, ondanks de onzekerheid omtrent het eindpunt,
gestadig aan de Wilhem voort. In de eerste maanden van 1697 had hij, na twee
jaar arbeid, de helft daarvan klaar of iets meer. Maar toen kwam hij ineens
tot het besluit, de eerste helft alvast uit te geven, zonder te wachten tot ook de
tweede gereed was. Wat heeft hem tot die vreemde beslissing gebracht?
Ik meen dat het antwoord op deze vraag moet worden gezocht in de politieke ontwikkelingen van 1697. Terwijl de dichter druk bezig was met het bezingen van Willem's krijgsverrichtingen in de Negenjarige Oorlog, hoorde hij
dat op 9 mei in Rijswijk de vredesonderhandelingen begonnen waren, die een
einde aan deze oorlog moesten maken. Er mocht worden verwacht, dat zij
een positief resultaat zouden hebben. In de ogen van het grote publiek, dat
niet kon voorzien hoe weinig duurzaam de komende vrede zou blijken, werd
daarmee de kroon op het werk van Willem ni gezet. Er zou officieel door
worden bevestigd, dat deze erin was geslaagd de overheersing van Europa door
Lodewijk xiv te verhinderen. Voor Rotgans was die vrede tevens een ideale
afsluiting van zijn epos: de zegepraal van zijn held. Hij kon nu ook het concept
van het achtste boek definitief afronden.
Het moet de dichter echter aan het hart gegaan zijn, dat hij met zijn heldendicht nog niet ver genoeg gevorderd was om dat bij het sluiten van de vrede
in zijn geheel, als hulde aan de overwinnaar, te kunnen publiceren. Met de
voltooiing zouden, in het tempo waarin hij werkte, nog wel enkele jaren gemoeid zijn. Als het epos eerst dan werd uitgegeven, zou het voor de vredes-

viering van 1697 mosterd na de maaltijd zijn. Om toch iets van zijn grote werk
bij de maaltijd te serveren, besloot Rotgans de reeds voltooide helft in het
licht te geven als „Eerste Deel". Dat was zonder veel bezwaar uitvoerbaar,
doordat de eerste vier boeken uitliepen op een climax die als voorlopig eindpunt kon fungeren: de kroning van Willem en Maria tot koning en koningin
van Engeland. En het was niet zonder zin bij de vrede van 1697 nog eens te
herinneren aan de gebeurtenissen van 1688 en 1689, die geleid hadden tot de
oorlog waaraan nu een einde kwam.
De datum van het druk-privilegie
31 juli 1697
maakt het aannemelijk dat dit door Rotgans werd aangevraagd, zodra hij gehoord had dat er
spoedig vrede kon worden verwacht. De Staten van Holland en West-Friesland
verleenden hem dat privilegie „gedurende den tyd van vyftien eerst agtereenvolgende jaren" na een request, waarin werd uiteengezet „hoe dat hy geerne
Wilhem de derde Koning van Groot-Brittanien, door hem in Heldendicht beschreven, en in acht Boeken verdeelt, midsgaders zyne verdere dichtkundige
Werken met den druk soude gemeen maaken, ende onder zyne dagelykse
toesigt en gedurige nalésing tot Utrecht laten drukken".
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Het verdient opmerking, dat Rotgans privilegie heeft aangevraagd voor
de acht boeken van zijn epos, ook al wist hij dat hij er voorlopig slechts
vier zou kunnen uitgeven. Daaruit blijkt dat hij Wilhem de Derde inderdaad als één doorlopend geheel beschouwde, en dat niet moet worden gedacht aan een combinatie van twee min of meer zelfstandige delen.
Verder valt het op, dat Rotgans van de gelegenheid gebruik maakte om
tevens „zyne verdere dichtkundige Werken" veilig te stellen. Ik meen
daarin een aanwijzing te mogen zien voor sterkere bewustwording van
zijn dichterschap. Tot dusver was hij slechts gelegenheidsdichter geweest:
iemand die met zijn verzen reageerde op gebeurtenissen van de dag, zowel
in de publieke sfeer als in die van zijn kennissenkring. De meeste van die
verzen zullen wel zijn gedrukt, in plano of in pamfletvorm. Maar het bleven incidentele uitingen van een „liefhebber", niet belangrijk genoeg om
ze voor nadruk te vrijwaren door het aanvragen van een privilegie. Met
Wilhem de Derde lag de zaak echter heel anders. Dat was gróót werk,
waarmee Rotgans boven het peil van de gelegenheidsdichter uitrees om
zich te scharen in de kring van de serieuse, officiële beoefenaars van de
poëzie. Nu was dus wèl een privilegie wenselijk. Maar daardoor kreeg
tevens zijn kleiner werk een nieuwe betekenis, zowel het eerder geschrevene als dat wat later zou ontstaan. Voor de verzamelbundel van een officiële dichter mocht immers belangstelling van het publiek worden verwacht,
zodat het zin had zulk een bundel bij voorbaat te beschermen. En misschien heeft Rotgans ook al rekening gehouden met de mogelijkheid dat
hij na de Wilhem ander „groot werk" zou gaan entameren, zoals hij met
zijn twee klassicistische tragedies
Eneas en Turnus en Scilla
ook inderdaad heeft gedaan. Door het privilegie van 1697 werd dat alles nu
tot 1712 toe gedekt.
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat Rotgans gehoopt heeft de verschijning

van zijn eerste epos-helft te kunnen doen samenvallen met het sluiten van
de vrede. Het privilegie was daarvoor tijdig genoeg afgekomen. En wij mogen
aannemen, dat de kopy eveneens tijdig genoeg naar de drukker is gegaan. Dat
valt naar mijn mening af te leiden uit het slot van het Aan den Lezer, waarin
de dichter het tweede deel van zijn heldendicht aankondigt:
Nu is myn voornemen in een twede deel, onder Gods zegen, de banieren
van den Koninklyken Veldheer te volgen; en myne oorlogstoonen met de
Vrede, die alrede met een vriendelyk gelaat Europe toelacht, te besluiten.
Neem genoegen; en vaar wel.
Uit de wijze, waarop hier over de vrede gesproken wordt, kan ik niet anders
opmaken dan dat deze op het moment van schrijven wel zeer nabij was, maar
toch nog altijd definitief gesloten moest worden. Voor wat het aandeel van de
dichter betreft, had diens hulde aan Willem In dus inderdaad ongeveer bij het
afkomen van de vrede op 20 september of althans nog in het vredesjaar
1697 kunnen verschijnen.
Als Rotgans daarop gehoopt of gerekend had, werd hij echter teleurgesteld.
Het eerste deel van Wilhem de Derde kwam eerst in 1698 van de pers, al zal
het waarschijnlijk wel in het begin van dat jaar zijn geweest. Het lijkt gerechtvaardigd te veronderstellen, dat de vertraging goeddeels toegeschreven moet
worden aan de wens van de beide Utrechtse uitgevers Francois Halma en
712

er een fraai boek van te maken. Behalve door het
Willem van de Water
quarto-formaat, de prettige letter en de ruime interlinie, moest dit bereikt worden door toevoeging van een frontispice en van een allegorische „print" (met
„verklaring") bij elk van de vier boeken. En natuurlijk mocht ook een adaequaat aantal drempeldichten niet achterwege blijven; het werden er negen, die
samen 22 bladzijden beslaan. De uitgevers hebben inderdaad eer van hun werk
gehad en een editie geleverd, die men met vreugde ter hand neemt. Maar de
voorbereiding kostte natuurlijk tijd, veel méér waarschijnlijk dan waarop Rotgans gerekend had. De platen moesten worden besteld en vervaardigd, de daarbij behorende „Verklaringen" geschreven, 14 bevriende auteurs aangezocht om
een drempeldicht. Vertragingen waren bij dit alles niet te vermijden. En zo
kwam de vrede eerder tot stand dan het boek.
Inmiddels had Rotgans, in afwachting van het moment waarop hij dit ter
afsluiting van zijn epos zou kunnen doen, de Vrede van Rijswijk alvast gevierd met een gelegenheidsgedicht: Vredetriomf, opgedragen aan „Hoofdschout, Burgermeesteren, en Raden der Stadt Utrecht". 15 Het is een mythologisch-allegorische vreugdezang, waaruit duidelijk blijkt hoezeer de dichter rekende op een duurzame periode van rust. Hij beeldt de Vrede uit op haar zegewagen, met de verslagen Mars in haar triomfstoet, overal juichend „Begroet
van kindren, mans en vrouwen" als de brengster van nieuwe voorspoed en
nieuw geluk: „Zoo moet Godt Mayors trots verkeeren, // De Vrede oneindig
triomfeeren".
Maar toen Rotgans twee jaar later zijn epos voltooide, was het al meer dan
duidelijk, dat er van een langdurige vrede geen sprake zou zijn. De Spaanse
Successie-oorlog wierp zijn zware slagschaduw vooruit; elk ogenblik konden de
vijandelijkheden opnieuw beginnen. De dichter liet zich daardoor niet afbrengen van het plan om de Vrede van Rijswijk tot afsluiting van zijn heldendicht te maken. Maar wanneer men die afsluiting naast de Vredetriomf stelt,
voelt men duidelijk dat hij niet meer in de vrede van 1697 geloofde. In plaats
van een apotheose wordt zijn vermelding ervan een korte en zakelijke mededeling, waaraan de plichtmatige hulde aan Willem In die „schenkt de Vrede aan
ons, legt Mayors aan den band, // En sluit de tempelpoort van Janus met (zyn)
hand", geen werkelijke luister verleent.
Het tweede deel van Wilhem de Derde verscheen in 1700, met een eigen
titelblad en een eigen paginering, maar verder geheel als voortzetting van de
eerste helft. Formaat, letter en interlinie komen volledig overeen. en ook hier
zijn er de allegorische „printen" 16 bij elk boek, met toelichtende bijschriften.
Maar ditmaal is er géén frontispice en géén voorwerk, wat erop wijst dat de
beide delen bedoeld waren om tot één geheel te worden samengebonden. Eén
kleine afwijking van deze opzet heeft de dichter zich evenwel veroorloofd.
Hij voegt een kort Aan den Lezer toe, waarin hij erop wijst dat hij voldaan
heeft aan zijn belofte de daden van Willem III tot de Vrede van Rijswijk te
beschrijven. Zijn pessimisme omtrent de duurzaamheid van die vrede komt
14

Naar ik meen, zijn zij niet het werk van Rotgans zelf, maar van zijn uitgever Francois

Halma. Zij sluiten zo nauw bij de platen aan, dat men wel mag aannemen dat deze
overeenkomstig diens aanwijzingen werden ontworpen en gegraveerd.
15 Lukas Rotgans Poézy, blz. 232-239; de citaten op blz. 239.
18 De platen van het tweede deel zijn alle vier door Romeyn de Hooghe ontworpen, getekend en gegraveerd.

713

echter tot uiting in wat hij daarop l aat volgen:
maer indien het nootlot den gekerkerden Mars mogt ontsluiten, en de
verzoende Vorsten tegens den anderen weder in vyantschap ontsteecken,
dat God verhoede! ben ik van meninge in een derde deel, de heldentogten
van den koninklyken Veldheer te volgen. Neem genoegen, en vaar wel!
Dat voornemen is logisch. Rotgans' opzet omvatte de strijd van Willem ut
tegen de onderdrukkers van Protestantisme en vrijheid tot de overwinning toe.
Zijn epos kon alleen maar eindigen met een beslissende zege van zijn held, zoals die van Aeneas op Turnus bij Vergilius of de verovering van Jeruzalem
door Godfried bij Tasso. Als de vrede van Rijswijk slechts een pauze in de
strijd zou blijken in plaats van een definitieve overwinning, dan betekende dit
dus dat zijn heldendicht nog niet voltooid was en voortgezet diende te worden
tot het wèrkelijke einde.
Tot dat derde deel is het nooit gekomen. Weliswaar werd de gekerkerde
Mars inderdaad weer door het noodlot op Europa losgelaten, maar de vijandelijkheden waren nog maar nauwelijks begonnen, toen de stadhouder-koning
op 19 maart 1702 overleed. De nieuwe oorlog was daardoor niet meer zijn
oorlog. Voor hem was de Vrede van Rijswijk tenslotte tèch het eind- en hoogtepunt geweest. Er behoefde daarom aan het epos niets meer te worden toegevoegd. Het eindigde zoals het eindigen moest: met de overwinning van Willem. Historisch gezien een twijfelachtige overwinning, bezegeld door een niet
minder twijfelachtige vrede maar uit episch oogpunt het enige slot dat in
de gegeven omstandigheden aanvaardbaar was.
§ 2.

DE UITGAVEN

Rotgans gaf aan zijn epos een zware titel mee, berustend op de waardigheden van zijn held. Het titelblad van het eerste deel vermeldt:
Wilhem de Derde, // door Gods genade, // Koning van // Engeland,
Schotland, // Vrankryk en Ierland, // Beschermer des geloofs, enz. enz.
enz. // In Heldendicht beschreven // Door L. Rotgans. // I. Deel. //
Frangois Halma,
vignet 11 T'Utrecht // Gedrukt b y
Boekeer'
Willem vande Water,

koopers. // 1698. // Met Privilegie van Haare Ed. Gr. Mogende.
Het is zeker niet zonder bedoeling, dat de titel Beschermer des geloofs uitdrukkelijk wordt genoemd. In 1521 had Hendrik VIII van de Paus officieel het
recht ontvangen zich de f ensor fidei te noemen, als dank voor een geschrift
tegen Luther. Na zijn breuk met de Rooms-Katholieke Kerk werd deze titel
hem weer ontnomen, maar slechts om in 1544 opnieuw te worden verleend
ditmaal niet door de Paus, maar door het Parlement. Met fides werd daarbij
niet langer het Katholicisme bedoeld, maar het Anglicanisme; de titel bevestigde dat de koning bij de scheuring erkend was als het hoofd van de Engelse Kerk: supreme Head in earth, immediately under God, of the Church of
England, en als zodanig tot taak had haar beschermer te zijn. Ondanks modificaties in formulering en interpretatie van dit kerkelijk leiderschap was de titel
sindsdien aan het Engelse koningschap verbonden gebleven. Maar in Willem
IiI was hij tot een nieuwe realiteit geworden, doordat deze metterdaad de Kerk

van Engeland beschermd had tegen de katholiserende dwang van Jacobus II,
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zoals hij eerder in de Republiek de Gereformeerde religie gered had door de
opmars van Lodewijk xiv te stuiten en hem te noodzaken tot ontruiming van
de veroverde provincies. Op het titelblad van Rotgans is Beschermer des
geloofs niet enkel een titel, maar de constatering van een feit.
Het titelblad van Deel II is grotendeels conform aan dat van Deel I. Alleen is
het uitgevers-adres in overeenstemming gebracht met het feit dat Francois
Halma in 1699 zijn boekhandel en drukkerij van Utrecht naar Amsterdam had
overgebracht. Aldus:
Wilhem de Derde, // door Gods genade, // Koningk van // Engeland,
Schotland, // Vrankryk en Ierland, // Beschermer des geloofs, enz. enz.
enz. // In Heldendicht beschreven // Door L. Rotgans. // il. Deel. //
Francois Halma,
t'Amsteld.
Boekverkoopers. //
vignet /l
by
Willem vande Water,
t'Utrecht.
1700. // Met Privilegie van Haare Ed. Gr. Mogende.
Tien jaar later verscheen er een nieuwe, herziene druk van het Eerste Deel.
De samenwerking van Halma met Willem van de Water blijkt dan te zijn opgehouden, zodat uitsluitend de eerste als uitgever vermeld wordt. Het titelblad
luidt:
Wilhem de Derde, // door Godts genade, // Koning van // Engelandt,
Schotlandt, // Vrankryk en Ierlandt, // Beschermer des geloofs, enz. enz.
enz. /1 In Heldendicht beschreven // Door L. Rotgans. // z. Deel. //
De tweede druk, door den Dichter naaukeurig overzien en beschaaft. /1
vignet II T' Amsterdam, // Gedrukt by Francois Halma, Boekverkoper,
// In Konstantyn den Grooten, 1710. // Met Privilegie.
De herziening betekent niet alleen dat de „Drukfeilen", die in de eerste
druk waren opgemerkt en op de laatste pagina daarvan werden aangegeven, verbeterd zijn. Het gaat er in de eerste plaats om, dat Rotgans
zijn tekst heeft beschaaft. Zoals wij nog zullen zien, stond hij sterk onder
invloed van Boileau's Art poétique. Dat geldt ook voor de daarin voorkomende vermaning: „Hatez-vous lentement; et, sans perdre courage, //
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: // Polissez-le sans cesse et
le repolissez; // Ajoutez quelquefois, et souvent effacez" (I, 171-174). In
hoever hij zich voor de versie van de eerste druk gehouden heeft aan het
remettre sur le métier het ajouter quelquefois en het souvent effacer,
valt niet na te gaan. Maar toen een tweede druk in zicht kwam, maakte hij
daarvan dankbaar gebruik om te polir en repolir. Hij bracht talloze kleine
veranderingen aan, die kennelijk ten doel hebben het vers vloeiender, de
taal grammatisch juister, het woordgebruik nauwkeuriger, de beeldspraak
zuiverder te maken. Soms is dit inderdaad gelukt, maar in de meeste gevallen heeft het polijsten althans naar ons moderne gevoel meer
kwaad dan goed gedaan. Ik beperk mij tot een tweetal voorbeelden. Het
eerste is ontleend aan blz. 89 in boek 11. 17 Het gaat daar om de herovering
van Grave op de Fransen door Willem III in 1674. „Hier zag men schans
en wal met grof kanon beplant", zegt Rotgans in de versie van 1698; in
1710 maakt hij daarvan: „De sterke vesting was met grof kanon beplant".
In boek ni beschrijft de dichter op blz. 121 in een mythologische ver17

De paginering is in beide drukken gelijk.
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beelding de vreugde om de vrede van Nijmegen in 1678. De boksvoet
Pan — zo drukt hij zich in 1698 uit — „Blaast leven in het riet, en doet zyn
veldfluit queelen. // De blyde Vlietgodin, betovert door 't geluit, // Steekt
haare kruin, met wier gekroont, ten veldbron uit". In 1710 luiden de
drie geciteerde regels: „Blaast leven onder 't loof in 't veldtriet onder
't queelen. // De blyde Vlietgodin, betovert door 't geluit, // Steekt, door
dit feest bekoort, de kruin ter veldtbron uit". In beide gevallen is er
een onmiskenbaar verlies aan levendigheid en directheid van visie, dat
allerminst wordt goedgemaakt door de (overbodige) preciseringen. Overigens zijn onze bezwaren tegen het resultaat van dit polijsten niet alleen
maar „modern". Rotgans' vriend en uitgever Halma blijkt ze te delen. In
zijn levensbeschrijving herinnert hij zich, tegenover de Haagse dichterpredikant Joannes Vollenhove een gemeenschappelijke vriend eens
te hebben opgemerkt „dat zyne [ = Vollenhove's] eerste woorden, als
d'eerste en vryste uitstortinge van den geest, gemeenlyk de gelukkigste
waren, zonneklaar uit zyne dubbingen 18 te zien". 19
Door zijn plotselinge dood in 1710 heeft Rotgans de „overziening en beschaving" van het tweede deel blijkbaar niet meer tot stand kunnen brengen;
een dergelijke uitgave is tenminste nooit verschenen. Maar anders dan men
zou hebben verwacht, ging Halma ook niet over tot een herdruk van Deel II
naar de versie van 1700. In alle exemplaren, die mij bekend zijn, is bij de
editie-1710 van het eerste deel de eerste druk van het tweede bijgebonden.
Kennelijk waren daarvan genoeg exemplaren onverkocht gebleven om een
nieuwe oplage overbodig te maken. Vermoedelijk was de belangstelling van
het publiek voor het tweede deel van de Wilhem beneden Halma's verwachting
gebleven en hadden lang niet alle kopers van Deel I zich ook het vervolg aangeschaft. De verklaring moet wellicht gezocht worden in het feit, dat dit laatste
minder spectaculair en minder uitgesproken „Nederlands" was. Het eerste deel

bevatte immers alle glorieuse momenten uit het leven van Willem III als
stadhouder: zijn bevrijding van de Republiek, zijn huwelijk met prinses Maria,
de zegevierende tocht naar Engeland, de kroning in Westminster Abbey. Daarentegen bracht het tweede deel „slechts" zijn verrichtingen als koning: een
reeks veldtochten in Ierland en de Zuidelijke Nederlanden, waarvoor de lezers
minder interesse hadden. Bovendien was de vrede van Rijswijk een teleurstelling gebleken; bij de dood van Willem was de Republiek opnieuw in een grote
Europese oorlog gewikkeld, waarbij men zich slechts zijdelings betrokken
voelde. En tenslotte was bij de verschijning van deel II het verrassingselement
uitgewerkt dat in 1698 de verkoop had gestimuleerd: het nieuwe van een eigen
nationaal epos.
In 1735 werd er nog een laatste editie van Wilhem de Derde gepubliceerd.
Het privilegie was toen verlopen en de oorspronkelijke uitgever Halma in 1722
overleden. De Amsterdamse boekverkoper Antoni Schoonenburg had echter
blijkbaar de „printen" in handen gekregen en maakte daarvan gebruik om een
nieuwe uitgave van Rotgans' heldendicht op de markt te brengen. Het titelblad van het eerste deel luidt:
18 dubbingen: twijfelingen. — Halma doelt hier op de aarzelingen, zoals deze uit de veranderingen en varianten in Vollenhove's manuscripten bleken.
19 Lukas Rotgans Poézy, Voorberecht, blz. [30].
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Wilhem de Derde, // door Gods genade, // Koning van // Engeland,
Schotland, // Vrankryk en Ierland, // Beschermer des geloofs, enz. enz.
enz. // In Heldendicht beschreven // Door L. Rotgans. // t. Deel. //
Tweede Druk. 1/ vignet 1/ Te Amsteldam, // By Antoni Schoonenburg,
1735.
Dat van de tweede helft is geheel conform, afgezien van de vermelding
„II. Deel".
Merkwaardig genoeg schijnt Schoonenburg de herziene druk van het eerste
deel uit 1710 niet gekend te hebben. Hij volgt in zijn uitgave tenminste de oorspronkelijke druk van 1698, alsof Rotgans die nooit „naaukeurig overzien en
beschaaft" had. De vermelding „Tweede Druk" op het titelblad van Deel I
moet dan ook worden beschouwd als te goeder trouw aangebracht. Men kan
eruit afleiden, dat Deel I veel méér verspreiding gevonden had in de versie
van 1698 dan in die van 1710; anders zou Schoonenburg die laatste niet over
het hoofd hebben kunnen zien.
De beide delen van de Wilhem zijn in de editie-1735 nauwkeurig naar het
model van hun voorgangers uit 1698 en 1700 nagedrukt, zij het wat minder
fraai. Alleen werden, zoals voor de hand lag, de daar op de slotpagina aangegeven „Drukfeilen" in de tekst verbeterd. Ook daarbuiten schijnt Schoonenburg trouwens een wakend oog over het zetsel te hebben laten gaan. Een bijzonder hinderlijke onjuistheid in boek viI op blz. 104 van het tweede deel,
blijkt namelijk eveneens te zijn weggewerkt, al was er in 1700 bij de opsomming van de drukfouten niet op geattendeerd. Op de aangegeven plaats wordt
een treffen tussen de Bondgenoten en de Fransen beschreven, dat in margine
wordt aangeduid als „Veldslag by Leiche". Aangezien deze plaatsnaam ook in
de tekst wordt genoemd, denkt de lezer niet aan de mogelijkheid van een vergissing. Een slag bij Leiche is echter niet bekend, terwijl Leiche ook als plaatsnaam niet thuis te brengen valt. In de druk van 1735 wordt het raadsel opgelost; daar is Leiche veranderd in Leuse. Dat is een stadje in Henegouwen,
waar in 1691 Willem III inderdaad met de Fransen slaags is geweest.
,

Wanneer men zich Leuse in een 17de-eeuwse hand geschreven denkt, met
een lange s, kan men zich gemakkelijk voorstellen dat de zetter van 1700,
als hij de naam niet kende, gemeend heeft dat er Leiche stond, met een
lange h.
Overigens is het ook mogelijk, dat de correctie van deze fout niet aan de oplettendheid van Schoonenburg moet worden toegeschreven, maar aan die van
een vroegere lezer, door wie zij was aangebracht in het exemplaar dat voor de
nadruk als model diende.
§ 3.

HET VOORWERK

Het voorwerk van Wilhem de Derde werd eigenlijk alleen voor het eerste
deel samengesteld. Maar doordat het nèch voor het tweede deel nèch voor
de acht boeken als gehéél aangevuld of vervangen werd, mag worden aangenomen dat het alles bevat wat Rotgans meende dat er te zeggen viel. Het bestaat uit drie gedeelten: een opdracht in verzen, een „Aan den Lezer" in proza,
en negen drempeldichten. Elk van deze onderdelen verdient een ogenblik onze
aandacht.
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Het opdracht-vers
Rotgans droeg zijn werk in een gedicht van 170 regels op aan Diderik van
Veldhuisen, lid van de Staten van Utrecht en de gelukkige bezitter van de
beroemde buitenplaats Heemstede bij Houten, die hij eerder in een hofdicht
bezongen had.20 Het belang van deze Opdragt ligt in het feit dat er zo duidelijk
uit blijkt, hoe de dichter zijn held zag en door welke overtuiging hij zich bij
de opzet van zijn epos liet leiden.
Onder de bescherming van Veldhuisen's naam wil hij de legervanen volgen
„van dien grooten Oorlogsheld, // Die 't volk verloste, en Neêrlands onderdaanen, // Geloof en recht kloekmoedig heeft herstelt". Maar ook Willem's
„huuwlykstogt" neemt daarbij een belangrijke plaats in, en vormt „Een hoofdstof, daar myn Heldendicht op speelt". Bij het bezingen van dit alles tracht
de Muze van de dichter „van verre na te streeven // Virgyl, beroemt door
Vorst Anchizes Zoon, // En vinding van Eneas heerlyk leven". Als poëzie zal
zijn epos zich niet met dat van Vergilius kunnen meten. Daar staat echter tegenover: „De waarheid zet myn Dicht weer luister by". Bovendien gaat Willem
als held Aeneas verre te boven. De laatste vluchtte uit Troje weg en liet zijn
vaderstad verbranden, maar Willem redde zijn land: „Hy blust het vuur. hy
dooft de krygstoorts uit". Aeneas huwde „door Jupiters besluit" Lavinia om
Rome te kunnen stichten, maar
Myn Wilhem huuwt aan 't Pronkjuweel der Vrouwen,
Door 't nootlot van den waaren God 21 bepaalt,
Om Jezus Kerk noch hooger op te bouwen;
Hy stryd voor 't recht van 't volk, en zegepraalt —

en verwerft daardoor de kroon van Engeland. Zó groot is de superioriteit
van Willem boven Aeneas, dat Rotgans zelfs durft stellen:
0 Mantuaan, zo hoog door kunst verheven!
Gy had uw vlyt voor Wilhem aangewend,
Had u de tyd vergunt met hem te leeven;
En uw Trojaan waar heden onbekend.

Van zulk een held de zanger te willen zijn, is een uiterst hachelijke onderneming. De dichter is er zich van bewust, dat zijn krachten daarvoor eigenlijk ontoereikend zijn. Hij begrijpt, dat zijn mede-dichters hun hart vasthouden en dat
Ik word beklaagt van Hollands Hoofdpoëet;
Zyn vriendschap wenscht my op den togt veel zegen,
Doch 't minzaam hert vreest schipbreuk, schroomt myn leet.

Hier wordt gedoeld op het drempeldicht van Joannes Vollenhove, waarin inderdaad iets dergelijks voorkomt: 22 een bewijs dat de Opdragt eerst na ontvangst van de liminaria (of althans dat van Vollenhove) geschreven werd.
Eigenlijk, zo gaat Rotgans voort, is het nog veel erger. Hij waagt zich niet
slechts aan een gevaarlijke scheepsreis, maar als Ikarus en Phaëton wil hij

20

Stichts Landtgezang op Heemstede,

in: Lukas Rotgans Poézy, blz. 265-278.

De klemtoon dient hier gelegd te worden op waaren. „Jupiters besluit" was slechts een
dichterlijk verzinsel van Vergilius, maar Willem huwde wèrkelijk overeenkomstig
Gods wil.
22 Zie beneden, blz. 723.
21
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„dwaas ten hemel vaaren". 23 Hij kan evenwel niet anders: „Ik word genoopt,
geprest, en vlieg dan heene". Mocht hij neerstorten, laten zijn mede-dichters
hem dan bewenen zoals Phaëton's zusters het hun broeder deden.
Dit is slechts de kern van het opdracht-vers, maar in ons verband hebben wij
daaraan genoeg. De twee punten, waarop het aankomt, zijn: de mateloze bewondering van de dichter voor Willem iii en zijn „moed" om met Vergilius
te aemuleren ondanks het besef van zijn poëtische inferioriteit.
De bewondering voor Willem III is hier hyperbolisch geformuleerd, in overeenstemming met de „hooghdraeventheit" van de Parnastaal waarin zij tot
uitdrukking wordt gebracht. Maar zij is er niet minder reëel en diep om. Voor
Rotgans en vele van zijn tijdgenoten was Willem inderdáád het instrument in
de hand van God tot bescherming van Jezus' Kerk (= het Protestantisme).
Als uitverkoren Godsheld stond hij op één lijn met Constantijn de Grote en
met Godfried van Bouillon. Zijn huwelijk was een daad van God om hem
daartoe de weg te openen, en het kón daarom niet anders dan goed en gelukkig
zijn. Wat er sinds zijn verheffing in 1672 door hem verricht was, kon slechts
worden aangemerkt als een reeks „Wonderen Des Alderhoogsten Vitgevoerd
In, onder en door Willem de Derde, Doorlugtig Prince van Orangien". 24 Deze
religieus-gefundeerde overtuiging vormt het hart van het epos; wie ze niet
serieus neemt, sluit zich de toegang daartoe af.
Uit die overtuiging komt ook de moed voort om Vergilius „na te streeven".
Rotgans' nadruk op de beperktheid van zijn dichterlijk vermogen tegenover
de grootheid van deze voorganger moet natuurlijk mede worden gezien als
obligatoire bescheidenheids-topos, maar berust toch ook op een grond van
werkelijke modestie. Hij voelt zich inderdáád klein naast Vergilius: „Wie zal
hem ooit in Heldenpoëzy, // In schikking, taal en oorlogsstyl gelyken?" Wanneer hij zich desondanks aan het schrijven van een epos waagt, doet hij dit
dan ook slechts uit de overweging dat zijn stof meer dan goedmaakt wat er aan
de vormgeving mocht ontbreken. In tegenstelling tot de fabula van Vergilius
is de zijne geen verzinsel maar waarheid, en bovendien niet heidens maar
Christelijk. Het zijn dezelfde argumenten, die ook Vondel als rechtvaardiging
voor zijn aemulatio met dichters uit de Oudheid aanvoert. Tegenover de
,

Hippolytus van Euripides en Seneca stelt hij zijn Jozef als een „onverzierde
Hippolytus",25 tegenover de ondergang van Troje die van Jeruzalem, tegenover de mythologie van de Oudheid de waarheid van het Christendom waarin
„de Zonne des heyligen Geestes alle Heydensche sterren met haren glans uyt
doet". 26 Zo is voor Rotgans Willem III een „onverzierde Eneas", in wiens
geschiedenis God de glans van de Aeneis heeft uitgedoofd. Mocht zijn Muze

voor haar overmoed worden gestraft en als Ikarus neerstorten: „Geen nood:
zy zengt haar vlerken aan de Zon". Het onderwerp rechtvaardigt de poging,
hoe vermetel ook.
Uit dat laatste blijkt, dat Rotgans de superioriteit van zijn stof niet be2S Ook de vergelijking van zijn waagstuk met dat van Ikarus en Phaëton is aan het drempeldicht van Vollenhove ontleend.
24 Aldus de titel van een contemporain pamflet, waarop M. E. van Slooten de aandacht
vestigt bij de bespreking van deze achtergrond (Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in „ Wilhem de Derde", blz. 195).
9 b Opdracht van Joseph in Egypten (WB IV, blz. 153). — onverzierde: niet-fictieve.
26
„Aenden Gedichtlievenden Lezer" bij Hierusalem verwoest (WB II, blz. 93 en 95).
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schouwde als waarborg voor een goed resultaat. Evenals Vondel was hij er zich
van bewust, dat zijn prae tegenover de Oudheid slechts gold ceteris paribus.
Maar overeenkomstig de opvattingen van zijn tijd hoopte hij wèl, dat de meerwaardigheid van zijn onderwerp genoeg tegenwicht zou bieden aan de poëtische onvolkomenheden van zijn epos om dit náást de Aeneis lezenswaardig
te doen zijn.

Het „Aan den Lezer"
Ging het in de Opdragt vooral om het onderwerp, in het Aan den Lezer
staat de vormgeving centraal. Na ook hier gewezen te hebben op het bijzondere
van de „waarachtige geschiedenisse" die hij gaat behandelen, zo vol van „wonderbaare gevallen, die het geloof van den nakomeling in twyfel zullen stellen",
vervolgt Rotgans:
Om nu deze ongemeene stof f e niet op een gemeene wyze, en als een
Rymkronyk, te verhandelen, hebbe ik, naar myn vermogen, de regels van
een Heldendicht gevolgt.
Daarom is hij mediis in rebus begonnen: „niet met de geboorte van den Held",
maar met diens reis naar Engeland „om Prinses Maria ten huwelyk te verzoeken". Eerst in het tweede boek, aan de feestmaaltijd na het huwelijk, worden
„de gevallen van de voorige jaaren, de Heldendaaden van den Zegenpraalenden Wilhem, en zyn geboorte opgehaalt". Dat is dus geheel naar het model
van de Aeneis: de komst van Aeneas in Carthago, de feestmaaltijd die Dido
hem aanbiedt, en zijn verhaal van wat voorafging in de boeken it en ill.
Verder ontbreekt het wonderbaarlijke niet. Rotgans wijst in dit verband op
de figuur van de Theems-godin, die in zijn eerste boek met haar waterstoet
de Prins komt verwelkomen. „Ook hebbe ik my van voorzeggingen, het
Heldendicht eigen, bedient". Weer wordt voor een voorbeeld naar het eerste
boek verwezen: de voorspellingen van Neptunus, die de Theems-godin indertijd heeft gehoord en die zij nu voor haar Nimfen herhaalt. Dat is evenwel
nog niet alles:
Indien krygsbeleid en dapperheid myn Heldendicht luister byzetten, niet
min heerlyk vertoont zich de Huuwlyksliefde, de hoofdstoffe van myn
Heldendicht; een huwelyk, op de deugden gebout: een huwelyk, dat
den waaren Godsdienst tegens 't geweld der vyanden verzekert.
Met de combinatie van krijgsverrichtingen en liefde blijft Rotgans binnen de
traditie van het Vergiliaans-Tassoniaanse epos. Maar hij wijkt daarvan af door
de liefde te beperken tot Huuwlyksliefde en ze tot het centrale motief („de

hoofdstoffe van myn Heldendicht") te maken. Het laatste is natuurlijk een gevolg van zijn overtuiging dat God zelf Willem en Maria verbonden had om
daardoor mogelijk te maken, dat de Prins „beschermer des geloofs" zou worden, niet alleen voor Engeland maar voor geheel Europa. En het eerste hangt
daar onmiddellijk mee samen, al komt erbij dat voor Willem als deugdheld elke
andere vorm van liefde dan die binnen het huwelijk in de ogen van de dichter
ondenkbaar was.
Want Willem is in Rotgans' epos een typische deugdheld, geheel overeenkomstig de opvatting van Tasso en de doctrine classique. 27 En Maria is daarin
27

Zie boven, blz. 153 154 en 159 160.
-

-
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zijn waardige partner, die in deugdzaamheid niet voor hem onderdoet. Dat
geeft aan het heldendicht zijn didactische waarde, niet alleen voor de élite
— zoals Vossius het nog stelde 28 , maar voor elke lezer, zoals de toepassing
van de regel in de praktijk geworden was. Rotgans verzuimt niet daarop
met nadruk te wijzen:
Laat de vroomheid, en Godvruchtigheid van dit Koninklyke Paar u leeren, het zelve spoor te volgen, en nacht en dag voor Gods Heiligdom te
waaken. Maria slaafde in haar leven, met de kroon op 't hoofd, voor de
vryheid van Gods Kerk. Vorst Wilhem vergezelschapte haar; en volherd
noch dagelyks in die Godsdienstige bezigheden. Wat kan u meer opwekken, als het voorbeeld van deze groote Personagien?
Dit alles doet duide lijk uitkomen, hoezeer Rotgans rekening hield met de
gangbare opvattingen omtrent de eisen waaraan een epos diende te voldoen.
Het woord Heldendicht op zijn titelblad moet dan ook, in tegenstelling tot de
gedevalueerde betekenis die het in zijn tijd gaandeweg gekregen had, 29 worden
opgevat in de oorspronkelijke zin, als aequivalent van epopoeia.
Intussen moet daaraan iets worden toegevoegd, dat wel niet rechtstreeks
blijkt uit het Aan den Lezer, maar toch het best hier aan de orde kan worden
gesteld. Het laatste woord inzake het epos kwam voor Rotgans niet van
Vossius of Tasso, maar van Boileau. En zoals men zich herinneren zal, had
deze zich in zijn Art poétique fel gekeerd tegen de vervanging van het heidenswonderbaarlijke door een merveilleux chrétien, zoals die op voorgang van
Tasso vrijwel algemeen ingang gevonden had. 39 Volgens hem was het voor
een Christen ontoelaatbaar Satan in zijn Helleraad uit te beelden, en nog meer
om God actief bij de ontwikkeling van de intrige te betrekken. Door zulke
ficties maakt men, zo betoogde hij, „Du Dieu de vérité [ ... ] un dieu de menen ook hier keerde Boileau zich tegen
songes" (III, 236). Daarentegen is er
niets tegen, gebruik te maken van de heidens-mythologische verbeelTasso
dingsgestalten uit de Oudheid, die voor ons immers niet meer dan personificaties en symbolen zijn. Dat geeft leven, kleur en schoonheid aan de gebeurtenissen, die men vertelt. Dat Aeneas door een storm overvallen en bij Carthago
op de kust geworpen wordt, is op zichzelf niet meer dan „une aventure ordinaire et commune" (III, 179). Maar Vergilius maakt er poëzie van „qui surprend, frappe, saisit, attache" (III, 188), door het voor te stellen of Juno in
haar toom tegen de Trojanen Aeolus overhaalt tot het loslaten van zijn stormen op de vloot van Aeneas, die slechts gered wordt door het verontwaardigde
ingrijpen van Neptunus. Dàt is de soort fictie, waarvan de epische dichter gebruik dient te maken:
Tout prend un corps, une áme, un esprit, un visage.
Chaque vertu devient une divinité:
Minerve est la prudence, et Vénus la beauté;
Ce n'est plus la vapeur qui produft le tonnerre,
C'est Jupiter armé pour effrayer la terre;
Un orage terrible aux yeux des matelots,
C'est Neptune en courroux qui gourmande les Hots.
$ S Zie boven, blz. 142.
$ 9 Zie boven, blz. 217-221 en 698.
3 o Zie boven, blz. 91.
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Echo n'est plus un son qui dans l'air retentisse,
C'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse.

(III,164-172)

Rotgans heeft zich nauwkeurig aan deze voorschriften gehouden. In principe
vermijdt hij het merveilleux chrétien; slechts in de tweede helft van zijn epos
laat hij éénmaal God rechtstreeks ingrijpen en éénmaal Satan in de hel plannen smeden tegen het leven van Willem. Maar in beide gevallen gaat het dan
ook om een zo exceptionele gebeurtenis dat deze niet geloofwaardig zou zijn
zonder direct verband met de Hemel of de Hel. Voor het overige betoont de
dichter zich een van Boileau's meest getrouwe adepten. Met name de eerste
twee regels uit bovenstaand citaat staan hem voortdurend voor ogen. Hij personifieert wat er maar te personifiëren valt, niet alleen in aansluiting bij de
mythologie van de Oudheid, maar ook naar eigen vinding overeenkomstig dat
model. Opvallend is vooral, hoe letterlijk hij zich gehouden heeft aan Boileau's
„Chaque vertu devient une divinité"; het meest frappante voorbeeld daarvan
vindt men aan het slot van het vierde boek. 31
De nauwe aansluiting van Rotgans bij de aanwijzingen van Boileau heeft
de structuur van Wilhem de Derde in belangrijke mate bepaald. Daarom was
het nodig, de mededelingen van de dichter omtrent de vormgeving van zijn
epos met dit gegeven aan te vullen, om een bruikbaar uitgangspunt te verkrijgen voor de analyse en evaluatie van het resultaat waartoe hij gekomen is.

Drempeldichten
Van de negen drempeldichten zijn er drie in het Latijn geschreven. Daaraan hebben zij het te danken dat zij vooropgaan, al behoren zij naar hun inhoud niet tot de meest belangrijke bijdragen. Twee van de auteurs zijn vermaarde classici: Joan van Broekhuizen en Pieter Burman (de Oude). De eerste
was officier, 32 maar ontwikkelde zich tevens tot vooraanstaand neolatijns
dichter en editeur van Latijnse auteurs; daarnaast schreef hij ook Nederlandse
verzen. Burman, eveneens een befaamd latinist en editeur, was alumnus van de
Utrechtse universiteit waaraan hij in 1696 als hoogleraar verbonden werd. De
derde Latijnse drempeldichter, Hendrik de Hennin, was professor aan het
Athenaeum in Duisburg. Op de gedichten zelf behoef ik niet in te gaan. Alleen
vermeld ik even, dat Joan van Broekhuizen in het zijne het woord epos ge-

bruikt: 33 één van de heel weinige keren dat ik deze term in de 17de eeuw ben
tegengekomen. 34
Ook de namen van de Nederlands-schrijvende drempeldichters getuigen van
Rotgans' vriendschappelijke betrekkingen met toonaangevende figuren op cultureel gebied. De twee belangrijkste zijn hier: de Haagse dichter-predikant
Joannes Vollenhove en diens Deventer collega Arnold Moonen. Na hen volgen de predikant-dichter Joannes Brandt (zoon van de bekende Geeraardt
Brandt) en Rotgans' uitgever Francois Halma. De poetae minores Samuël van
Zie beneden, blz. 737.
Vermoedelijk is Rotgans met Broekhuizen in aanraking gekomen, toen deze van 1682
tot 1684 te Utrecht in garnizoen lag.
$3 Hij doet dit in de beginregels van zijn vers : „Temporis ingrati domitrix Rotgansia Clio
// Aeternum nitido pectine pangit epos" (Rotgans' Muze Clio, bedwingster van de
ondankbare tijd, tokkelt met glanzende citerpen een epos van blijvende waarde).
34 Voor een ander geval zie men boven, blz. 229. Vgl. ook blz. 167.
81
32
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der Heiden en Dirk Smout zijn met een wat korter gedicht vertegenwoordigd;
de laatste zullen wij nog ontmoeten als beoefenaar van Bijbelse epiek.
Het is zeker geen toeval, dat onder de Nederlandse gedichten Vollenhove's
bijdrage de eerste plaats kreeg. Zoals uit de Opdragt blijkt, beschouwde Rotgans hem als „Hollands Hoofdpoëet" en reageerde hij op diens vrees voor
„schipbreuk". 35 De desbetreffende regels bij Vollenhove luiden:
Wat raat? wie staat met u, ó Rotgans, niet beladen?
Met volle zeilen steekt uw schip af van de ree.
Is 't hier niet al te zwak? en kruistge wel beraden,
Voor klip noch bank beducht, dees grondeloze zee?

Verder valt er ook over de Nederlandse drempeldichten niet zo heel veel te
zeggen. Alle auteurs delen Rotgans' bewondering voor Willem ui, en allen
onderstrepen zij het bijzondere van de epische opzet. Vollenhove spreekt zelfs
van „Een groter werkstuk, dan de grootste heldenzanger // Voor Neêrduitsche
oren zong, of ergens bragt in 't licht". Opmerkelijk is dat de drie neo-latinisten, evenals Vollenhove en Halma, niet Kalliope, maar Klio (de Muze van de
geschiedenis) als Rotgans' Muze noemen en diens werk dus blijkbaar als een
historie-epos beschouwden. Alleen Moonen spreekt van Kalliope, en nog wel
in verband met een historisch feit: de verovering van Namen door Willem in
in 1695. Al te veel waarde mogen wij aan dit verschil echter niet hechten; de
functies van de diverse Muzen worden niet altijd scherp onderscheiden, waardoor zij gemakkelijk verwisselbaar zijn. 36
Tenslotte vestig ik nog de aandacht op een passage in het drempeldicht
van Joannes Brandt, waaruit wellicht af te leiden valt hoe ver Rotgans met
zijn epos gevorderd was, toen hij in 1697 besloot tot uitgave van de eerste vier
boeken. Brandt richt zich in de betrokken passage tot Willem ITI:
Zyn [= Rotgans'] zangheldin volgt zelfs in Yrlant uw banieren,
Terwyl uw vyant vlucht langs 't velt van zyn papieren,
Van schrik benepen: daar in 't heetste van dien gloet
De Boyne zelf zich ziet bepurpert met uw bloet .. .

Het begin van Willem's Ierse veldtocht en de slag aan de Boyne vormen de inhoud van Rotgans' vijfde boek. De geciteerde regels zouden kunnen wijzen
op vertrouwdheid van Brandt met de stof, waarmee de dichter zich het laatst
had bezig gehouden. Waarom zou hij anders juist en uitsluitend de Ierse veldtocht vermelden, terwijl hij zelfs de kroning van Willem niet noemt? Ik acht

het niet onmogelijk, dat Brandt de slag aan de Boyne zo uitdrukkelijk vermeldt, omdat hij meende dat Rotgans dáármee Deel i van zijn epos zou besluiten; hij zou geweten kunnen hebben, dat ook het vijfde boek al voltooid
was. Uiteraard heeft deze veronderstelling geen enkele bewijskracht. Maar
zij is het vermelden waard, omdat zij een ondersteuning vormt voor de hypothese waartoe ik in § 1 van dit hoofdstuk gekomen ben: dat Rotgans zijn epos
als één doorlopend geheel heeft opgezet en dat hij in 1697 zijn werk daaraan
3, Zie boven, blz. 718.
36 Zo vindt men in D. P. Pers' vertaling van Ripa's Iconologia op blz. 338 b.v. : „Clio houd
een Trompet om de dappere daeden van de vermaerde Mannen, de Werreld te doen
overklincken. [...] Calliope met een boeck, om de gedenckwaerdige daeden van vermaerde Mannen op te teyckenen".
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heeft onderbroken, om de vrede van Rijswijk alvast met de eerste helft te kunnen vieren.
§ 4.

INHOUDS-OVERZICHT

Het is niet goed mogelijk de structuur en de poëtische qualiteiten van Rotgans' epos te bespreken zonder het verloop van de handeling in de opeenvolgende boeken voor ogen te hebben. Ik laat dus een overzicht daarvan volgen. Bij het eerste en het vijfde boek bespreek ik het exordium afzonderlijk,
om de continuïteit van de narratio beter tot haar recht te doen komen.
Boek I, exordium (60 regels; I, blz. 1-3)
Rotgans begint met een propositio, zoals wij die voor dit epos eigenlijk niet

zouden hebben verwacht. Zij luidt:

5

My lust een wapentoon te zetten op myn snaaren,
D'ontrolde legervaan, door duizend krygsgevaaren,
Op 't roeren van de trom, te volgen, en den Held
Te voeren in triomf uit Mayors oorlogsveld.
My lust een zeeklaroen te steeken, en de kielen
En watertorens, die van zeesoldaaten krielen,
Te voeren door het zout op 't waaijen van de vlag.

Het zou voor de hand gelegen hebben, dat deze inzet afgestemd was op het
Vergiliaanse „Arms virumque cano". Een herinnering daaraan klinkt in de
eerste regels nog wel door, met name in het woord wapentoon; maar dominerend is toch de Ovidiaanse aanhef „Fert animus". Er is daarvoor m.i. geen
andere verklaring mogelijk dan dat Rotgans zich hier gericht heeft naar het
voorbeeld van Vondel in Joannes de Boetgezant. Vooral de herhaling van „My
lust" in reg. 5 sluit te duidelijk bij de inzet daarvan aan om een toevallige
overeenkomst te kunnen zijn. 37 Blijkbaar heeft Rotgans op deze manier zijn
Wilhem de Derde bij de traditie van het Nederlandse epos willen doen aansluiten, hoe recent deze ook was en al berustte zij nog slechts op één enkel werk.
Maar dat éne werk was van Vondel, en Joannes Brandt geeft ongetwijfeld
Rotgans' bedoelingen weer, als hij in zijn drempeldicht opmerkt dat deze
„d'Agrippynsche Zwaan zoo groots (heeft) nagezongen".

Anders dan voor Vondel was er voor Rotgans geen enkele aanleiding om
de Vergiliaanse aanhef te vermijden. Zijn epos is er inderdaad een vol
wapenfeiten en zijn held is een oorlogsheld, geheel overeenkomstig de
voorschriften die voor het „echte" epos golden. Hij behoefde zich dus
voor zijn opzet niet te rechtvaardigen met een verwijzing naar Ovidius,
en het daarmee aan zijn lezers over te laten of zij zijn werk al dan niet
als heldendicht wensten te beschouwen. Zoals uit zijn titelblad blijkt,
dééd hij dit ook niet; de Wilhem heet daar „in Heldendicht beschreven".
Episch-theoretisch beschouwd, moet dus de Ovidiaanse propositio als
overbodig en zelfs als enigszins verwarrend worden beschouwd. Ernstiger is het bezwaar tegen de „dubbele propositio". Bij Vondel had zij zin,
omdat zij correspondeerde met de twee-deligheid van de Joannes. Van
iets dergelijks is bij Rotgans geen sprake. Hij wekt dan ook ten onrechte
de indruk, dat in zijn epos de strijd te land (reg.1-4) en die ter zee (reg.5-7)
37

Voor de bespreking van Vondel's propositio zie men hierboven, blz. 673-677.
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als twee verschillende onderwerpen náást elkaar zouden staan en in betekenis tegen elkaar zouden opwegen. In werkelijkheid neemt de strijd ter
zee alléén in het eerste boek een enigszins belangrijke plaats in; voor het
overige worden zeeslagen slechts zeer terloops vermeld, wanneer dat niet
te vermijden valt. Ik kan het daarom niet anders zien dan dat Rotgans
omdat hij de dubbele propositio van Vondel wilde navolgen naar
een inhoud voor de tweede aankondiging heeft gezècht en tenslotte de
strijd ter zee als minst ongeschikte heeft gekozen.
De invocatio is gericht tot de „Oorlogsgoden", die nader worden aangeduid
als de helpers van Mars en Bellona. Daarmee blijft Rotgans formeel nog net
binnen de grenzen van Vossius' voorschrift, dat het gebed om hulp tot niemand mag worden gericht, die het Christelijk geloof ons verbiedt aan te
roepen. 38 Hij richt zich niet tot met name genoemde heidense goden. Zijn vage
„Oorlogsgoden", al staan zij dan in dienst van Mars en Bellona, laten zich gemakkelijker in de allegorische zin van Boileau interpreteren dan die beiden
zelf.
De dedicatio bestaat uit een „Aanspraak aan de doorluchte Voorvaders
van den Held", die zich zoveel roem verworven hebben in de strijd tegen
Spanje, maar wier krijgsdaden toch niet opwegen tegen de verdienste dat zij
voorvaderen zijn van Willem Ali. „Beroemde Vorsten"
zo spreekt de dichter
„steekt nu 't hoofd ten grafstede uit, // Verheerlykt met uw gunst
hen toe
myn vrolyk krygsgeluid" (blz. 3). En hun gunst wordt hem niet onthouden:
't Gaat wel, ó Helden, 'k heb u naaulyks aangesproken;
Of voel myne aders van een edel vuur ontstoken.
Noch eens 't gaat wel: uw gunst ontvonkt myn ingewand.

(blz.3)

Daardoor aangemoedigd, richt de dichter zich tot zijn Muze met de aansporing
aan het werk te gaan. En daarbij moet zij de liefde van Willem als uitgangspunt
kiezen: geen onkuise liefde als die van Paris, maar „een kuische minnedrift
[ ... ] // Gekoestert van de deugd, om zo veel helsche vonden // In hun geboortensuur te smooren, en het quaad // Te keeren ..." (blz. 3)
Er wordt in de 44 regels van deze dedicatio meer overhoop gehaald dan
gebruikelijk is: de lof van Willem's voorvaderen, het verzoek om hun
„gunst", de bezieling van de dichter door het verkrijgen daarvan, zijn aansporing tot de Muze, met vermelding van Willem's liefde als beginpunt.
Het geheel wordt door die veelheid wat verward en verwarrend. Het
verzoek aan de Voorvaderen om hun „gunst" (belangstelling) krijgt
onwillekeurig het karakter van een tweede invocatio, doordat het resultaat
ervan dichterlijke bezieling is. De aansporing tot de Muze is in dit verband met de epische traditie in strijd. Hetzelfde geldt voor de aankondiging van een nieuw thema (de liefde), dat in de propositio onvermeld was
gebleven. Door dit alles wordt het laatste deel van het exordium zowel
rommelig als verhoudingsgewijs veel te lang.
Met opzet heb ik hierboven de drie regels geciteerd, waarin Rotgans
meedeelt dat hij bezield raakt. De tweemaal voorkomende uitdrukking
't Gaat wel wordt in het Nederlandse epos van de 18de eeuw de stereotiepe term om aan te duiden dat de auteur de dichterlijke aandrift voelt,
38

Zie boven, blz. 143.
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die hij nodig heeft om voort te gaan. Helemaal de eerste is Rotgans in het
gebruik van deze term niet; ook bij Rabus komt hij terloops al eens voor.
Maar de frequentie ervan in de 18de eeuw gaat ongetwijfeld veeleer terug op de voorgang van Rotgans dan op die van Rabus. Vandaar, dat ik
eerst hier op de opkomst van deze standaard-uitdrukking attendeer.
Boek 1, narratio (1032 regels; I, blz. 3-43)
Het is herfst en het leger moet vanwege het ongunstige weer de winterkwartieren betrekken. In deze pauze van de vijandelijkheden voelt Willem ui zich
vervuld van liefde voor zijn nicht Maria Stuart, die hij „niet lang geleên, in
d'overzeesche ryken" (blz. 4) had leren kennen. Hij besluit naar Engeland over
te steken om haar te huwen.
De precisering van een jaartal past niet in de sfeer van het epos, en Rotgans laat die dan ook zowel hier als overal elders in zijn heldendicht
achterwege. Het gaat echter om de herfst van 1677, toen Willem op 17
oktober naar Engeland vertrok. De voorstelling van zijn liefde is
idealiserend gestileerd. Inderdaad had hij Maria bij een bezoek aan het
Engelse hof in 1670 ontmoet, maar deze was toen nog slechts 8 jaar oud.
Dat zij haar 12 jaar oudere neef reeds toen liefde zou hebben ingeboezemd, is dan ook een constructie-achteraf, die mogelijk wordt door
Rotgans' vage tijdsbepaling „niet lang geleên". In werkelijkheid werd
Willem's aanzoek om de hand van zijn 15-jarige nicht in 1677 door politieke overwegingen bepaald. De dichter projecteert in het gehele eerste
boek de latere liefde tussen Willem en Maria terug op het begin van hun
huwelijk.
Willem's vloot vaart uit en heeft een voorspoedige reis. „Eool, de koning
van de winden, plaatst zyn stoet // In 't oosten, en de kiel bruist veilig door
den vloed" (blz. 5). Neptunus begeleidt met zijn zeegoden en -godinnen de
Prins naar de Engelse kust, waar de Nimf van de Theems hem ter begroeting
opwacht. „Maar Wilhem, afgemat door teedre minneklagten, // Verpoosde
door den slaap de togten van sijn hert" (blz. 7). De Theems-godin wil die
slaap niet verstoren en besluit op zijn ontwaken te wachten. Onderwijl zal zij
haar stoet van waternimfen vertellen wat de komst van Willem aan herinneringen in haar wakker geroepen heeft.
Rotgans stelt het voor, alsof Willem rechtstreeks naar Londen reisde. In
werkelijkheid landde deze in Harwich, vanwaar hij met zijn gevolg per
koets naar Newmarket reed, waar Karel en Jacobus zich toen bevonden.
Samen met hen begaf hij zich enkele dagen later naar Londen. Er valt
niet na te gaan, of deze vereenvoudiging tot de poëtische stilering behoort, dan wel of de dichter niet van de bijzonderheden op de hoogte was
en dus aannam dat Willem direct naar Whitehall zou zijn gegaan. In
ieder geval kon hij bij Lambert van Bos geen aanwijzingen vinden voor
het tegendeel; deze doet in zijn Leven en Bedryf van Willem de Darde
de geschiedenis van diens huwelijk met enkele woorden af (I, 329). 39
" Vgl. ook M. E. van Slooten, Waarschijnlijkheid en wonderbaarl ijkheid in „Wilhem de
Derde", blz. 190-191.
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Terwijl „De Nimfen zitten om haar wagen neêr in 't rond" (blz. 7), vertelt de Theems-godin uitvoerig over de vier zeeslagen tussen de Engels-Franse
en de Hollandse vloten, waarvan zij in 1672 en 1673 getuige is geweest: 40 die
bij Solebay, de twee bij Schooneveld, en die bij Kijkduin. Vooral aan de eerste
wijdt zij
de enige overwinning van de Republiek in het rampjaar 1672
veel aandacht (blz. 8-12).
Het geweld van de slag bij Kijkduin verontrustte
zelfs Neptunus: „Neptuin ontzinkt de moed terwyl zyn zaaien branden. // De
scherpe zeevork ploft tot driemaal uit zyn handen. // De waterbliksem smeult
en zengt zyn gryzen baart" (blz. 16). Tevergeefs poogt hij de strijdende partijen tot bedaren te brengen. Maar gelukkig valt de nacht „En dwingt die leeuwen om hun woeden af te breeken" (blz. 17). Dan gaat Neptunus het is nog
altijd de Theems-godin die vertelt de gesneuvelde Engelse en Nederlandse
helden beklagen, en aan de overlevenden voorzeggen hoe hun toekomst zal
zijn. Er zal vrede komen tussen de Republiek en Engeland, maar met de Fransen zullen de Hollanders nog meer zeeslagen te leveren hebben. Daarbij zal
De Ruyter een heldendood vinden „in 't gezigt van Etnaas zwavelkolk", en
„Een algemeene rou zal 't lyk naar 't graf geleijen" (blz. 20). 41 Neptunus'
profetie aldus besluit de Theems-godin haar verhaal is volledig in vervulling gegaan: er kwam vrede met Engeland, en De Ruyter „sneuvelde op de
Middelandse plassen" (blz. 21).
Inmiddels is Willem ontwaakt, zodat de godin hem kan verwelkomen. Zij
spreekt haar vreugde uit over zijn huwelijksplannen, die vrede zullen brengen
en „een vasten band // Van vriendschap vlechten met ons Ryk en Nederland"
(blz. 21).
In Londen wordt de Prins vorstelijk ontvangen en onthaald. Als in het
paleis zijn aandacht getrokken wordt door de portretten van Karel's voorgangers, geeft de Koning hem daarbij de nodige toelichting. Vooral het droeve lot
en de omzwervingen van Karel u vóór
van Karel I Willem's grootvader
In de nacht na deze ontvangst
de Restauratie worden uitvoerig opgehaald.
kan Willem van liefde niet slapen: „Hy voelt de minnegloet zyn boezem heeter
blaaken. // Hy woelt. hy klaagt. hy zucht" (blz. 31). Tenslotte verlaat hij zijn
bed om de tapisserieën te bekijken waarmee zijn slaapvertrek is bekleed. Maar
het zijn niet de oorlogstaferelen die hem bekoren; hem boeit enkel het wandtapijt waarop Maria als jageres (Diana) staat afgebeeld: „Hy drukt het beeld,
gelyk Pigmalion wel eer // D'ivoore maagd omhelsde, en kust de zyde draaden.
// Hy kan zyne oogen in 't aanschouwen niet verzaaden" (blz. 33).
De volgende morgen maakt Willem zijn opwachting bij de Koningin en ontmoet dan ook Maria. Haar schoonheid doet hem „het opperste besluit" danken
„Dat zulk een minnares voor hem had uitgekoozen". En ook Maria „voelde
alreê de schicht42 // Haare aders quetsen door het vorstelyk gezigt" (blz. 34).
In een gesprek tussen haar en een van haar „hofjuffers" geeft de dichter weer,
hoe zij zich van haar liefde voor Willem bewust wordt. Daarna brengt de
Prinses de nacht biddend door: „zy knielt voor haare sponde neêr; // Zoekt
Jesus, en pleegt raad met hem, haar Opperheer" (blz. 36).
Dat ook Engeland in die jaren tot de vijanden van de Republiek behoorde, wordt
zoveel mogelijk verdoezeld of vergoelijkt: „De Britse Kroon, helaas, door droevig
misverstand, // In kryg gewikkeld met den Staat van Nederland. ." (I, blz. 7).
41 De Ruyter stierf op 29 april 1676 in Syracuse aan de zware verwonding, die hij een week
tevoren in de zeeslag bij de Etna tegen de Fransen bekomen had.
40

48 de schicht: de pijl, nl. de liefdespijl van Cupido.
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Dan volgt een idyllische episode, die zich niet beter en korter laat weergeven dan met de marginale samenvatting die Rotgans zelf ervan geeft: „De
Prins treed met den dag in den vorstelyken lusthof, en vind Maria bezig in
haar morgengebeden; die hy, na 't eindigen van dezelve, aanspreekt, den morgen zegen toewenscht, en zyn liefde verklaart. De wederliefde vertoont zich
in de oogen van de Prinses; waar door de beelden in den hof schynen te leeven, de Echo verlieft te worden, en de zon meer glans van zich te geeven
Maria verklaart zich; de Koning en haar Vader staan het huwelyk toe"
(blz. 36-39).
Met een nieuwe aanroep om hulp, ditmaal gericht tot de Engelenkoren
naar het voorbeeld van Vondel in de invocatio voor Joannes de Boetgezant
bereidt de dichter zich voor op de beschrijving van „dit bruiloftsfeest, de blydschap van Euroop', // De heilbron van Britanje, en Neêrlands lust en hoop"
(blz. 39). Aan het eigenlijke huwelijk wijdt hij echter slechts enkele regels. Belangrijker dan het moment van de verbintenis is voor hem haar betekenis. Als
Willem en Maria in de echt verenigd zijn, laat hij daar direct op volgen:

,

5

't Scheen of een Engel vloog beneden op zyn veder,
En dit Orakel spelde in 't midden van de Kerk 43 :
Nu blyft de Godsdienst door dit Huuwlyk vast en sterk
Gewortelt in myn grond; en gy, getrouwe schaaren,
Vreest geen gewetensdwang, noch kerkgeweldenaaren;
Ja schoon uw vyand grimt, staat pal, betrout op my:
Deze echt bevryd uw ziel en lyf van slaverny:
Deze echt zal 't vreemde vuur van myne altaaren bannen,
En breidelen 't geweld van woedende tierannen.

(blz.40)

Een typisch voorbeeld van rationalisering van het Wonderbaarlijke! Als centraal motief is Willem's huwelijk zo belangrijk, dat in de epische traditie een
„goddelijke" onderstreping daarvan vrijwel onmisbaar is. Maar een bovennatuurlijke verschijning in Westminster Abbey op 14 november 1677 is té „onwaarschijnlijk" om voor de lezers aanvaardbaar te zijn. Rotgans redt zich uit
de moeilijkheid door die verschijning wèl te beschrijven, maar ze tevens te
ontkennen door er 't Scheen of aan te doen voorafgaan!
De wijze, waarop hij het huwelijk door de Hemel als een decisief moment
laat bevestigen, herinnert zo sterk aan het neerdalen van de duif en het
klinken van Gods stem bij de doop van Jezus in Vondel's Joannes, 44 dat er
nauwelijks aan getwijfeld kan worden of Rotgans heeft dit als voorbeeld
voor ogen gehad. In dit verband is het veelzeggend dat hij wel een Engel
doet neerdalen, maar in diens „Orakel" duidelijk God zelf laat spreken.
Men lette op: „myn grond", „betrout op my", „myne altaaren", in reg. 4,
6 en 8 van het citaat.
43 Rotgans stelt het voor, of het huwelijk van Willem en Maria in Westminster Abbey
werd gesloten. In werkelijkheid vond het zonder veel ceremoniën plaats in Maria's
vertrekken in het paleis. Of de dichter bewust stileert dan wel opnieuw slachtoffer is
van Lambert van Bos' zwijgzaamheid over het huwelijk (zie boven, blz. 726), valt
ook hier niet uit te maken. Zijn weglaten van alle details zou een aanwijzing kunnen
zijn voor het laatste.
4 4 Zie boven, blz. 650.
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Na de huwelijksvoltrekking volgt het feestelijk bruiloftsmaal, dat de „heerlykheid van Thetis bruidsbanket" nog overtreft. Weer legt de dichter er de
nadruk op, dat zijn waarheid de ficties van de Oudheid te boven gaat: „Zwygt,
oude Dichters, zwygt; hier vind men beter stof" (blz. 41). Want op de bruiloft
van Peleus en Thetis verscheen Eris met haar twistappel, terwijl hier „de
Godsdienst, maar geen Venus, 't ledekant (spreit)", de Vriendschap neerdaalt
en de Deugden haar volgen (blz. 41).
Als het bruidspaar zich teruggetrokken heeft en ook koning Karel met de
koningin is weggegaan, wordt het feest minder formeel. De Engelse edelen
vragen de leden van Willem's gevolg hun het verhaal te doen van diens heldendaden in de strijd tegen Frankrijk. Na enige aarzeling laat „De braave Bentink,
die, als Gunsteling, den Prins // Steets volgde" (blz. 42) zich daartoe overhalen.
Zo eindigt het eerste boek met dezelfde situatie als Aeneis I: een feestmaal en
een hoge gast die het woord neemt om te vertellen wat er tevoren is gebeurd,
al betreft het hier dan niet zijn eigen avonturen, maar die van zijn Vorst.
Boek II (1200 regels; I, blz. 45-91)
Bentinck begint zijn verhaal met een uiteenzetting omtrent de politieke en
militaire toestand bij het uitbreken van de oorlog in 1672. Lodewijk xIv heeft
zich met Keulen, Munster en Straatsburg verstaan om de Republiek ten onder
te brengen. En „Uw Koning (als gy weet ó Ridders.) stemde meê // In ons
bederf, en zond zyn vlooten af op zee" (blz. 46). De Verenigde Provinciën
staan vrijwel alleen, terwijl de defensie schromelijk verwaarloosd is. De vestingwerken zijn in verval, de magazijnen leeg, de garnizoenen niet op sterkte.
Dat laatste is nog het ergste, want
zoals Bentinck het in een fraaie sententie
uitdrukt
„De muuren vechten niet, maar ruiters en soldaaten" (blz. 50). In
deze nood „moest men, maar te laat, en door de vrees gedreeven, // Het hooge
krygsgezag in Wilhems handen geeven" (blz. 50): de Prins wordt kapiteingeneraal voor één veldtocht. Intussen rukken de Franse legers op, wèl voorzien van oorlogstuig en proviand. 45 In het Kleefse veroveren zij de ene stad na
de andere, terwijl de Munstersen zich meester maken van Twente. Condé weet
bij het Tolhuis over de Rijn te komen en de Betuwe binnen te dringen. Bentinck beschrijft de ontsteltenis van de boeren:

5

10

15

De blonde Graangodin holt langs haare akkers heenen:
De tarwkrans stuift van 't hoofd; men hoortze droevig steenen,
Als eer om 't schaaken van haar dochter Prozerpyn.
De milde wyngaard treurd, en weigert nieuwen wyn
Te storten in de kuip, of jonge most te schenken.
De gryze landman klaagt: wie zal myn schaapen drenken?
Myn knaapen schuilen voor 't verslindende geweer.
De wachthond is gevlucht. ó geitjes, onlangs d'eer
Van 't gantsche vlek, nu zal de wolf uw vacht belaagen,
Terwyl uw herder duikt in dorenen en haagen!
En ik, gewapent slechts met zuchten en geklag,
Sta voor den moorder bloot in mynen ouden dag.
Myn' dochters voor haar eer, myn zoonen voor hun leven
Bekommert, hebben my verlaaten en begeeven.
Alleen myn bedvriendin, en uitgeleefde vrou

4 5 In verband met die proviand, „om den krygsman moed en kracht // Te geeven", verrast
ons een onverwachte beeldspraak: „Zo word een os in 't veld gekoestert en gevoed;
// Tot hy zyns meesters gunst betaale met zyn bloed" (I, blz. 51).
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Bewaakt met my de hut, en blyft uit nood getrou.
Wy zullen bei getroost de felle rovers wachten.
(blz.60)
Nog hoger stijgt de nood! Gelderland, Overijsel en Utrecht gaan volledig verloren, Holland is radeloos. „De Maagd van Holland ziet dit dodelyk toneel
// Met schreijende oogen aan". Maar zij blijft niet bij de pakken neerzitten:
Op, op, zo schreeuwtze, op, op, verbaasde 4ó burgeryen!
Geen traanen zullen ons van 't Fransche juk bevryen.
Men recht met laf gekerm en zuchten weinig uit. 47
De vyand word alleen door dapperheid gestuit.
(blz.62)

Zij herinnert de burgers aan wat in het verleden de Prinsen van Oranje voor
hen hebben gedaan en wijst op Willem III als degene die „'t schip van 't vaderland, // Door onweêrbuijen heen', naar een gewenschte strand // Geleiden
(zal), en van storm en barning zegepraalen" (blz. 63). Het volk geeft haar gehoor; de Prins wordt kapitein-generaal en -admiraal gemaakt „met onbepaalder magt", en gekozen tot stadhouder.
Het heeft geen zin Bentinck's verhaal verder op de voet te volgen. Het bovenstaande doet genoegzaam uitkomen, op welke wijze Rotgans de gebeurtenissen van de oorlogsjaren epopiseert. Ik kan volstaan met het aanstippen
van die gebeurtenissen, voor zover hij ze vermeldt. Uitvoerig wordt beschreven,
hoe de Prins de verdediging van het land organiseert en tracht de Fransen tot
staan te brengen. Een poging tot herovering van Woerden mislukt, evenals de
belegering van Charleroi. Maar de „Wreedheden door de Franssen gepleegt
tot Bodegrave en Zwammerdam" (marginale samenvatting op blz. 75) worden
gevolgd door het terugwinnen van Koevorden en Naarden. De verovering van
Bonn dwingt de Fransen het Sticht te ontruimen en zich naar het Zuiden terug
te trekken. Het dankbare Holland schenkt Willem het erfstadhouderschap.
In de zomer van 1674 verenigt de Prins zijn troepen met die van zijn Spaanse
bondgenoten. Bij Seneffe in Henegouwen komt het tot een treffen met de
Fransen, waarin Willem „door Gods arm zo trou bewaart" wordt,
Wanneer hy, al te fel door krygsvuur aangeprikkelt,
Zich vond in 't midden van zyn vyand ingewikkelt,
En onbekend verviel in Vrankryks legerdrom.

(blz.88)

Bentinck gaat zich nu naar het einde van zijn verhaal spoeden: „de tyd //
Verloopt; de middernacht is lange wyl verstreeken" (blz. 88-89), zo merkt hij
op. In het kort beschrijft hij nog de herovering van het sterke Grave, de laatste
vesting die in Franse handen was. Sindsdien duurt de oorlog met Frankrijk
nog wel voort, maar de Republiek is aan „de tanden van 't uitheemsch geweld
ontrukt". Uitsluitend dank zij de heldenmoed van de Prins: „Door zo veel
wonderen zal Wilhem eeuwig leven" (blz. 90).
Dan zwijgt Bentinck. „Het Feestgenootschap scheid. men sluit de bruiloftszaal" (blz. 91): dezelfde situatie als aan het slot van Aeneis in, waar Aeneas het
verhaal van zijn avonturen besluit.
verbaasde: ontstelde, verbijsterde.
4' Reminiscens aan Gysbreght van Aemstel, 5e bedrijf, reg. 1795: „Men recht met jammeren noch jancken hier niet uit" (WB III, blz. 596)?
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Rotgans beperkt zich in het verhaal van Bentinck tot de gebeurtenissen,
waarbij Willem ui rechtstreeks betrokken was. Het gaat niet om de geschiedenis van de Republiek, maar om de zijne. De moord op Jan en
Cornelis de Witt komt niet aan de orde; er wordt zelfs niet op gezinspeeld. Aan de strijd ter zee wordt stilzwijgend voorbijgegaan; die was in
het eerste boek al bij voorbaat door de Theems-godin verteld, zodat hier
het uitzicht op de persoon van Willem er niet door behoefde te worden
belemmerd. Maar ook ten aanzien van de landoorlog onder Willem's
leiding gaat de dichter selectief te werk. Hij doet slechts een greep uit
het belangrijkste. Terecht heeft Van Slooten erop gewezen, dat de veldtochten van 1675, '76 en '77, waarin geen successen werden behaald, onvermeld blijven. Ik betwijfel echter, of hij gelijk heeft, wanneer hij meent
dat dit gebeurt „om geen afbreuk te doen aan de kwaliteiten van zijn
[ = Rotgans'] held". 48 Want er worden wel degelijk ook een aantal mislukkingen van Willem behandeld: de vruchteloze poging tot herovering
van Woerden, het vergeefse beleg van Charleroi. Terecht; de grootheid
van Will em ligt niet alleen in zijn successen, maar evenzeer in de wijze
waarop hij tegenslagen incasseerde en desondanks de strijd voortzette.
Ik meen daarom, dat Rotgans zich slechts liet leiden door de overweging
dat Bentinck's verhaal niet tè lang mocht worden. Het tweede boek is
toch al
afgezien van het achtste, maar daar golden bijzondere omstandigheden
het meest in omvang uitgedijd. Dat dwong hem tot weglating van alles wat hij als minder essentieel beschouwde: niet om het beeld
van Willem te flatteren, maar brevitatis causa.
Boek III (992 regels; I, blz. 93-131)
Het derde boek begint met een brede „Beschryvinge van d'aankomste van
den dag" (marginale samenvatting) na de bruidsnacht van Willem en Maria.
Die beschrijving gaat over in een aanroep tot Febus de zonnegod, die tevens de god der dichtkunst is —: „Leer my de vrolykheid van Londens burgerreijen // Afmaalen op 't papier; terwyl myn yver blaakt, // En 't goddelyke
vuur myne ingewanden raakt" (blz. 94). Aldus gesterkt, vertelt de dichter dan
over de begroeting van de jong-gehuwden door het Hof en over de „Plegtigheden binnen Londen".
Maar het wordt tijd voor de Prins naar Holland terug te keren. De oorlog
met Frankrijk duurt nog steeds voort, en zo verklaart Willem aan de Koning —: „My voegt den Godsdienst te beschermen met myn degen" (blz. 96).
Dat leidt tot een uitvoerig „Gesprek tusschen den Koning en den Prins"
(marginale samenvatting op blz. 96), waarin de eerste aandringt op beëindiging
van de strijd en zijn bemiddeling aanbiedt. De Prinses neemt afscheid van
haar vader, en het jonge paar vertrekt. Het wordt een voorspoedige tocht,
waartoe Neptunus, Febus, de zeegodinnen, Triton en Hymen allen het hunne
bijdragen.
Ook dit is idealiserende stilering. De overtocht van Willem en Maria
verliep in werkelijkheid veel minder vlot dan het hier wordt voorgesteld.
Maar de epopisering stelde haar eisen aan de dichter.
In Holland wordt het Prinselijk paar plechtig ontvangen door „de Opper48

M. E. van Slooten, Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in „Wilhem de Derde",
blz. 192.
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hoofden van den Staat". Maria wordt begeleid naar het paleis „Dat prachtig
opgetooit, met zyde en goud behangen, // De kruin hoogmoedig beurt ten
Hemel; door 't ontfangen // Van zulk een groote Vrou verheerlykt en verpligt"
(blz. 100). Er volgen „Plegtigheden in den Hage" (marginale samenvatting
op blz. 101). Maar de Prins moet weer aan het werk: „De minnevlam verteert geen krygsvuur in zyn zinnen. // Hy wil de Ryksprinses, maar ook den
Staat beminnen" (blz. 103). De vredesbemiddeling van Karel II heeft weinig
succes. De Fransen vallen opnieuw in Vlaanderen: Gent en Ieper worden door
hen veroverd. Een lichtpunt is, dat er in Nijmegen onderhandeld wordt over
beëindiging van de vijandelijkheden. De Vrede, „die voorheen, in jammerlyken
staat, // Moest vlieden uit Euroop' " (blz. 106), daalt van de hemel neer om de
gezanten toe te spreken en aan te sporen „Om 't volk in vrede en rust te leiden
in uw' landen" (blz. 108). De oorlogsgoden Mars en Bellona zetten echter
alles op alles om dit te verhinderen. Zij beramen een plan om de legeraanvoerders na het sluiten van de vrede met elkaar slaags te doen raken, voordat zij
gehoord hebben dat in Nijmegen overeenstemming werd bereikt.
De Fransen belegeren Bergen, en de Prins rukt op om de stad te ontzetten.
„Met den dag verschynen Mars en Bellone boven de legers in de lucht" (marginale aantekening op blz. 110). Mars strooit zijn oorlogsfakkels „in 't midden
van de legers, onder 't branden": de veldslag bij Bergen
ook wel de slag
bij St. Denis genoemd
is begonnen. De Prins en zijn troepen verrichten
wonderen van volharding en moed. Maar: „In 't midden van het woên, terwyl de Helden streden, // Verschynt de Luchtbodin [ = de Faam], en daalt
allenks beneden" (blz. 112). Zij brengt het bericht dat de vrede gesloten is en
verder strijden geen zin heeft. Neerknielend aan Willem's voeten, biedt zij hem
„den vredeschepter" aan. „D'Oranje Veldheer heft haar leden van den grond,
// Hy drukt haar in zyn arm, en kust den blyden mond" (blz. 113). De Faam
verlaat hem om Mars en Bellona te gaan verjagen. Met bitse woorden gebiedt
zij hen te verdwijnen, en „steekt de vreêklaroen met opgezwollen koonen"
(blz. 113), waardoor de paarden van Mars' oorlogswagen zo schrikken dat
zij niet meer te houden zijn. Mars wijkt voor dit „geweld", 49 maar niet zonder
een dreigende profetie aan het adres van de Zuidelijke Nederlanden. Slechts
tijdelijk trekt hij zich terug; eer er tien jaren voorbij zijn, zal hij zegevierend
terugkeren en „Zal gansch Europe, aan een gehitst, in 't harnas staan" (blz.
114): de Negenjarige Oorlog!
Er is bij Rotgans geen sprake van, dat de Prins de slag bij St. Denis begonnen zou zijn, hoewel hij wist dat de vrede reeds getekend was, zoals later
is geopperd. Dat is géén schoon-wassen van Willem, maar geheel overeenkomstig de gegevens die de dichter bij Lambert van Bos vond. Ook
deze laat het bericht van de vrede eerst tijdens of na de slag de strijdende
partijen bereiken. 50
De verdrijving van Mars en Bellona door de Faam in naam van de Vrede herinnert aan
de episode bij Tasso, waar de aartsengel Michaël in opdracht van God de duivels
verjaagt, die Pluto uitgezonden heeft om Soliman te helpen bij diens nachtelijke overval op het leger van Godfried (Gerusalemme ix, st. 56-66). Lambert van Bos had deze
episode al eerder nagevolgd in het vierde boek van zijn Belgias (zie boven, blz. 467468 sub d).
b° L.S., Leven en Bedryf van Willem de Darde I, 345: „[De Prins] sou gewisselijck sijn zege
49

noch verder vervolgt, en de Stadt Bergen ten vollen ontset hebben, 't en ware het
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De Prins keert naar Den Haag terug. Met een hernieuwde invocatio zet
Rotgans zich tot de beschrijving van de vreugde om de bevochten vrede. Eerst
die van Maria. De Prinses treedt „bestuuwt van hoofsche Vrouwen, // Ter
Hofpoorte uit, zo dra de Prins 't paleis genaakt" (blz. 116). De blijde begroeting gaat gepaard met een „gesprek van 't vorstelyke Paar" (blz. 119), dat door
de omstanders met eerbied wordt aangehoord. Dan komt de vreugde in de
Republiek aan de beurt. Overal wordt de vrede uitbundig gevierd met pektonnen, vuurwerk, vreugdeschoten, trompetgeschal, dankdiensten.
De hele rest van het derde boek (286 regels) is gewijd aan een verheerlijking
van de vrede en van Willem, die er de bewerker van is. Na een idyllisch-pastorale beschrijving van de „Heilzaame vruchten van de vrede op de dorpen en
velden" (marginale samenvatting op blz. 120) laat de dichter de Nimf van de
Vecht als vertegenwoordigster van zijn geliefde Sticht een vredezang
aanheffen, waarin zij de zegeningen van de vrede stelt tegenover de oorlogsellenden die zij heeft moeten doorstaan. Vervolgens nodigt hij de lezer uit zijn
Muze op zee te volgen: „gy zult geen oorlogsvloot // Zien dobberen in 't bloed,
door 't woeden van het loot, // Maar koopmans schepen, door Neptunus ruime
baaren, // Om ryke schatten naar uitheemsche kusten vaaren" (blz. 125). Dat
brengt welvaart en overvloed in de steden, waar kunsten en wetenschappen
tot nieuwe bloei komen. In Utrecht is de bevrijde Universiteit weer aan het
werk, hebben de predikanten het ware geloof hersteld en „'t bygeloof uit Gods
verkore Kerk" gebannen (blz. 126), zorgt de magistraat opnieuw voor rust en
orde en recht:
Hoe vrolyk wandelt nu de huisvoogd met zyn vrou
Langs straat, zo vast aan een verbonden door de trou!
De minnaar streelt zyn lief in schaduw van de boomen,
Of meld zyn minnebrand, gezeten aan de stroomen;
5 Terwyl de vlietmaagd ryst te voorschyn uit den grond,
En met haare ooren zwelgt de klagten van zyn mond.
De vaders spreeken met de zoonen langs de wegen:
Hier heeft voor korten tyd de Fransche magt gelegen.
Daar trok het leger op met vliegenden standaard.
Gins heb ik Luxenburg, op 't moedig oorlogspaard
10
Gestegen, door de stad zien draaven met myne oogen!

(blz.127-128)

De Prins ziet dit alles met vreugde aan, „Werkt nu met wysheid voor
's Lands welvaart meer en meer" (blz. 128), en waakt voor de veiligheid van de
Staat. In alles is hij een voorbeeld voor zijn onderdanen:

5

Geen tydelyk vermaak noch aardsche bezigheden
Beletten ooit den Held in Jezus Kerk te treden.
Hy viert den grooten dag, den Godsdag, naar Gods woord.
Hy zit aan Christus disch, door 't kruisbanket bekoort,
In 't reine bruiloftskleed. by leert zyne onderzaaten
De vreê beminnen, en de huisgeschillen haaten.

(blz.129)
bericht van de geteykende Vrede, nu, hoewel laet voor menige braef Krijgsman aenkomende, de vordere Vyandschap gestuyt, en in een onderhandeling tussen de strijdende Hoofden aengaende een dadelijke stilstandt van Wapenen verandert had".
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Zo loopt de verheerlijking van de vrede uit op een verheerlijking van de Prins:
Gezegent land, bestiert door mannen ryk van oordeel!
Maar gy, ó Nederland, trekt boven al dit voordeel;
Uw Stedehouder draaft vol deugd de Vaders voor;
Daar elk zyn stappen volgt op 't heilzaam vredespoor.

Boek IV (1064 regels; I, blz. 133-174)

De zo jubelend begroete vrede duurt niet lang. Er wordt een einde aan ge„Bedrog, Troumaakt door de Twistgodin, die met een stoet van Furiën
opstijgt uit de hel. „Ik ben de
loosheid, List en Wreetheid" (blz. 134)
vrientschap van 't verzoende Europe moe" (blz. 134), vertrouwt zij haar hofstoet toe, en haar „trouwe kamerwacht" Stokebrand krijgt opdracht de vorsten
tegen elkaar te gaan ophitsen, met name op godsdienstig gebied. „Men breng'
de waereld door gewetensdwang in lyden" (blz. 135), zo luidt haar bevel.
En uit de hel vloekt zij de verdoemde zielen omhoog, om Stokebrand daarbij
behulpzaam te zijn: „Zy prest het vloekgespuis de gansche waereld door"
(blz. 136).
Wij herkennen in Stokebrand het „gruwsaam monsterdier" uit Rabus'
Verlost Britanje, aan wie Belzebub opdracht gaf het plan omtrent een
ondergeschoven troonopvolger in de oren van Jacobus' biechtvader te
blazen.51 Weliswaar had Rabus op zijn beurt de naam weer aan Vondel's
Verovering van Grol ontleend, maar als personificatie komt Stokebrand
voor het eerst bij hem voor.
Stokebrand en zijn helpers doen hun werk goed: „Vervolging gaat in zwang,
en woed op d'ingewanden // En vrye zielen; sticht het bloedig moordschavot;
// Rukt kerk en heiligdom om ver, tot hoon van God" (blz. 136). 52 De Vrede

vlucht voor het geweld „en vliegt om hoog naar 's Hemels gulde zaaien".
Ook in Engeland voelt de Godsdienst (= het Protestantisme) zich bedreigd.
„Zy zag hoe 't helsch gedrogt den Koning op zyn stoel // Den gloed van kerktwist blies in 't herte, om 't volk te plaagen, // En 't oude voorrecht van haar
tempel te belaagen" (blz. 137). Na een vurig gebed tot God vat zij echter
weer moed, omdat zij een uitweg ziet. Vergezeld door Gerechtigheid, Liefde
en Waarheid begeeft zij zich naar de Republiek om de hulp in te roepen van
Willem en Maria: „Zy zyn om mynent wil door Gods besluit gepaart. // Men
vond nooit vroomer noch oprechter Paar op d'aard" (blz. 138). Aan het strand
wordt zij ontvangen door de Hollandse Tuinmaagd, die haar naar het paleis
van de Prins brengt. Daar verschijnt de Godsdienst aan Willem in zijn slaap,
„verhaalt de vervolgingen in Vrankryk, en in Engeland" (marginale samenvattingen op blz. 139 en 140), wijst er hem op, hoe „Een opgeraapte zoon,

ól Zie boven, blz. 701.
b 2 Rotgans denkt hier wel in de eerste plaats aan de vervolging van de Hugenoten door
Lodewijk xrv. Hij had daar indertijd reeds met felle verontwaardiging op gereageerd
in een gedicht van 304 alexandrijnen: Op de vervolginge tegen de belyders van den
Hervormden Godtsdienst, door Lodewyk den XIV. Koning van Vrankryk en Navarre,
enz. enz. Opentlyk begonnen in 't jaar 1684 (opgenomen in Lukas Rotgans Poézy, blz.

135-149).
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indien men 't mag gelooven, // Zoekt uwe Gemaalin van 't Kroonrecht te berooven" (blz. 140), en eindigt met een beroep op zijn bijstand.
Merkwaardig is in deze droom-toespraak het gedeelte, waar Godsdienst
zich wendt tot koningin Elizabeth i als grondvester van het Engelse
Protestantisme: „Ai zie uw tempels in den nood, zy zyn uw eigen, // En
door uw vlyt ..." Maar dan valt de spreekster zichzelf in de rede. Elizabeth is dood en „hoort ons niet, schoon zulks het Roomsche Kerkhoofd
leert". Alléén God is alwetend; de zielen der gestorvenen „Zyn eeuwig
onbewust van 't geen om laag geschied", en contact met hen is niet mogelijk (blz. 141). Met andere woorden: er zijn geen heiligen die voor ons
kunnen interveniëren, geen gestorvenen die ons gadeslaan en met hun
voorbede steunen.
De Prins ontwaakt in aarzeling en tweestrijd. Enerzijds weet hij zich gebonden door het feit dat Jacobus iI zowel zijn schoonvader als zijn oom is; anderzijds voelt hij zich geroepen tot hulp aan het bedreigd Geloof. „Hier pleit
de liefde tot den Godsdienst tegens 't bloed" (blz. 142).
Maar tenslotte wint de Godsdienst het. Willem besluit tot zijn tocht naar
Engeland en bereidt die in overleg met de Staten voor. Een tocht, die de
expeditie van de Grieken tegen Troje verre overtreft! Want het oogmerk van
de Grieken was wraak,
Maar haat noch wraaklust kan vorst Wilhems degen wetten.
Zyn oogmerk is om 't hert van Jakob om te zetten.
Geen sabel dorst naar bloed, geen krygsknecht vlamt op roof.
Men trekt als vrienden, voor de Vryheid en 't Geloof .53
(blz.144)

Maria smeekt de Prins haar vader te sparen: „Behou den Koning, maar vernietig al zyn laagen", en Willem zweert haar: „ik zal den Vorst niet deeren"
(blz. 145). Samen bidden zij om Gods zegen „in een aanslag vol gevaaren",
daarin gevolgd door heel het volk.
Tenslotte zeilt de machtige vloot uit: „Zeshonderd schepen en ruim vyftig
klooven 't nat, // Bevolkt met oorlogsliên" (blz. 146). Maar in de daarop
volgende nacht wordt zij geteisterd door een hevige storm. Aeolus' winden
gedragen zich als in Aeneis I tegen de schepen van de Trojanen: „Nu houd
geen tuchtspelonk dat muitgespan by een. // De stormen snorren op hun onweerpennen heên, /1 En woeden op de vloot" (blz. 146). In de morgen moet
de Prins met zijn gehavende expeditiemacht terugkeren. Maar dadelijk gaat
hij aan het werk om de geleden schade te herstellen. Met onvermoeibare
energie weet hij iedereen te bezielen tot een nieuwe krachtsinspanning. En
eindelijk kan de vloot opnieuw uitvaren.
Ditmaal verloopt de tocht voorspoedig: „Eool' de Windvoogd raakt, door
't smeeken, aan 't bedaaren, // En sluit de muiters in hun nachtspelonken op"
(blz. 149). Zonder tegenstand te ontmoeten kan Willem bij Torbay zijn leger
ontschepen: „Een bos van pieken groeit aan Koning Stuarts strand" (blz. 150).
ó 3 Dat is dan ook het „opschrift van d 'Oranje scheepsbanieren" : Pro libertate et religion ".
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De omwonenden begroeten hem als bevrijder: „elk bied zich gewillig aan, //
En zweert, tot rust van 't ryk, den Veldheer by te staan" (blz. 151).
Het verdere verloop van de expeditie wordt slechts kort aangegeven, veel
beknopter dan Rabus dit deed. Rotgans kon de gebeurtenissen voldoende bekend achten om ze met een enkel woord af te doen, nu er daardoor geen spectaculaire heldendaden van de Prins onvermeld bleven. Maar bij diens intocht
in Londen staat hij weer uitvoeriger stil. Want het is een gróóts moment, wanneer „Prins Wilhem, op zyn stasikoets gestegen, // Gelyk een tweede August',
met eere en pleghtigheid, // Naar 't hooge Kapitool van Londen word geleid"
(blz. 155)! Met tranen van blijdschap wordt hij begroet; Engelse meisjes eren
hem in haar welkomstzang als de ware Perseus en de ware Theseus tegenover
de fictieve figuren van die naam bij de „oude dichters" (blz. 156).
Onmiddellijk treft Willem alle nodige maatregelen en roept „naar 't oud
gebruik" het Parlement bijeen. „De liefde tot den Vorst groeit daaglyks in de
zinnen. // Zyn vlyt verplicht het volk hem meer en meer te minnen" (blz. 158),
wat er tenslotte toe leidt dat hem de scepter aangeboden wordt. „Men zend
gezanten naar Holland om de Prinses af te haalen. Maria toont in 't scheiden
haar genegentheid voor den Staat en de ingezetenen" (marginale samenvattingen op blz. 160). Uitvoerig geeft de dichter de woorden weer, die een der
„Vaders" (Staten-leden) bij het afscheid tot haar richt. Engeland is nu gered,
zo betoogt hij, maar de Republiek wordt bedreigd: „De Fransche Koning heeft
zyn sabel reeds gewet. // Hy stygt verwoed te paard, en steekt de moordtrompet" (blz. 161). Laat Maria er bij haar gemaal op aandringen terug te keren om
aan dat gevaar het hoofd te bieden: „Beweeg den Koning om zyn Vaderland
te bergen", het vaderland dat er zo trots op is te kunnen zeggen „Dat Neêrland
in zyn schoot een Koning heeft gequeekt" (blz. 162)!
Maria's overtocht wordt mythologisch omdicht op een wijze, die deze episode tot tegenhanger maakt van Willem's bruidsgang naar Londen in het eerste
boek. De marginale samenvattingen op blz. 163-165 spreken voor zichzelf:
„Maria word naar den oever geleid en gaat scheep. Thetis verschynt op haar
schulpkoets, en zend Triton voor af, om de komst van de Koningin te bootschappen. Hij steekt zyn horen aan de kust van Engeland, waar op het volk
zich naar zee begeeft. Een oud zeeman wyst de schepen van de Koningin.
Vreugde van de onderdaanen, waar op de Teemsgodin te voorschyn komt, en
het volk aanspreekt. De vloot van Maria genaakt de kust van Engeland".
Als Maria in Londen door Willem wordt begroet, spreekt zij nogmaals
haar tegenstrijdige gevoelens uit: vreugde om het succes van de Prins en de
bevrijding van Engeland, maar verdriet om het droeve lot van haar vader.
Willem antwoordt haar met evenveel waardigheid en geloofsovertuiging. „Hoe
staat de Ridderschap verrukt en opgetoogen, // Door 't deugdsaam onderhoud.
de Hoofsche Juffers droogen // De traanen van haar wang: elk voelt haar
hert geraakt" (blz. 168).
Kort daarop volgt de dag van de kroning. De dichter begint met een beschrijving van de plechtige stoet op weg naar Westminster Abbey, met Willem
en Maria onder een boven hen gedragen „gehemelte". 54 Maar dan schakelt
hij over naar de allegorie: „De Godsdienst ontfangt den Koning aan den Tem54 Het lijkt waarschijnlijk, dat Rotgans hier de uitvoerige beschrijving en de daarbij
behorende plaat van de stoet voor ogen gehad heeft, zoals hij die kon vinden in
Lambert van Bos' Leven en Bedryf van Willem de Darde II, blz. 289-291.
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pel: spreekt hem aan, en voorzegt zyn aanstaande wedervaren" (marginale
samenvattingen op blz. 169-170). Die voorzegging betreft de verwonding
van Willem in de slag aan de Boyne: „Gy zult de veldrivier met uw doorluchtig bloed // Bepurperen, ó Vorst" (blz. 170). Maar zijn leven zal niet in gevaar komen: „De Godheid zal uw ziel behouden in den nood, // En om myn
kerkbelang en 't ryk uw dagen lengen" (blz. 170-171). Dan vindt de kroning
plaats, onder „toejuiching van de gemeente". En weer maakt de dichter gebruik van de allegorie om de volle betekenis van dit moment te doen uitkomen:
Gy, die den kroondag viert, en juicht, aanschouwt met my
Den Hofstoet, die zich voegt aan Koning Wilhems zy,
Door Gods Almogentheid gezonden naar beneden.
(blz.171)
Aan Willem's rechterhand gaat Godvruchtigheid, gevolgd door Gerechtigheid,

Vrientschap, Milddadigheid; links van hem ziet men Dapperheid, Zorg en
Wakkerheid. „Staatkunde en Krygsbeleid verzellen dezen Stoet". Woede,
Zieldwang en Gewelt liggen „aan den voet van 't hooge altaar" neergeveld.
„6 Zegenryke dag! wie kan al 't heil verhaalen, // Dat uw geboorte teelt voor
gansch Euroope?" (blz. 172).
Het boek en daarmee Deel I van het epos
eindigt met een apostrophe,
gericht tot de vroegere koningen van Engeland in het algemeen, tot koningin
Elizabeth in het bijzonder, en tenslotte tot Willem's moeder Prinses Maria. Zij
allen moeten ontwaken „op 't feestgeluit" om de nieuwe Koning te begroeten
en zich over hem te verheugen. En Elizabeth doet dit naar 's dichters voorstelling zelfs heel letterlijk:

5

Bedrieg ik my? of barst de marmre grafzerk open?
ó Neen, zy gaapt, ik zie Elizabeth in 't licht,
De wangen bleek en naar weêr bloozen op 't gezigt.
Slaap nu geruster in uw onderaardsche woning,
Geloofbeschermster, na 't aanschouwen van de kroning.
(blz.173)

Blijkbaar is Rotgans vergeten, dat hij een goede dertig bladzijden tevoren -juist in verband met Elizabeth! door Godsdienst de gedachte had doen verwerpen dat gestorvenen zich bewust zouden zijn van wat er na hun dood op
aarde plaats vindt, „schoon zulks het Roomsche Kerkhoofd leert" 155

Boek V, exordium (44 regels; II, blz. 1-3)
Toen Rotgans de tweede helft van zijn epos voor de druk gereed maakte,
achtte hij een nieuw exordium onvermijdelijk. Na twee jaar was het niet goed
mogelijk, boek v op boek iv te doen aansluiten, alsof er van onderbreking
geen sprake was geweest.
De propositio vermeldt het „Oogmerk des Dichters", zoals het in de marginale samenvatting heet. Na herinnerd te hebben aan wat hij in Deel I bezongen heeft, noemt deze als zijn nieuwe stof: „Euroop, gezolt, geschokt door
staatveranderingen, // Door wisselvalligheên des nootlots steets geplaagt, //
En van de Twistharpy in 't ingewand geknaagt" (blz. 1-2). Met andere woorden: nu zal het de Negenjarige Oorlog zijn die „Verwekt myn Klio stof en
rekt haar heldenzangen" (blz. 2).
ó 5 Zie boven, blz. 735.
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Met zijn verwijzing naar wat hij „wel eer" geschreven heeft, staat Rotgans
binnen de traditie van het epos. Hij volgt daarmee namelijk het voorbeeld
van Vergilius in de vier regels, die in de Aeneis aan „Arma virumque
cano" voorafgaan. Tegenwoordig worden zij algemeen als een latere toevoeging beschouwd, maar in de 17de eeuw werden zij aan Vergilius zelf
toegeschreven. In Vondel's A eneis-vertalingen vindt men ze dan ook terug; zie WB VI, blz. 354, reg. 1-4, en blz. 355, reg. 1-6.
In aansluiting op de vermelding van zijn Klio in de propositio richt de dichter zich vervolgens tot haar met een invocatio: „Vaar voort dan, volg den
Held [ ... ] Gelei zyn stormgevaarte in 't dondren op de schanssen [ ... ]
Verzel de bliksems van zyn zwangere metaal ...", tot het grote moment waarop de vrede gesloten wordt „En Mars in boeijen word geklonken door zyn
hand" (blz. 2).
De dedicatio is gegoten in de vorm van een „Aanspraak aan de Nederlandsche en Engelsche ingezetenen" (marginale samenvatting op blz. 2) om belangstelling te tonen voor dit werk: „Begunstigt myn gedicht!" (blz. 3). Daarbij
valt de nadruk echter op de „doorluchte nagebuuren", de Engelsen die in
Willem „den Atlas van (hun) troon" hebben te zien (blz. 3).
Het aangeven van de vrede als eindpunt van het epos (in de invocatio)
wijst erop, dat Rotgans dit exordium schreef, toen hij wist dat de vrede
van Rijswijk op komst was, d.w.z. in het voorjaar of de zomer van 1697.
Dit sluit echter bepaald niet uit, dat hij voordien het vijfde boek reeds
geheel of grotendeels voltooid had. 56 De narratio, die met reg. 45 begint,
kan oorspronkelijk heel goed rechtstreeks op het slot van boek Iv hebben
aangesloten. Trouwens, ook dat slot kan, met het oog op de afzonderlijke
publikatie van Deel t, door de dichter wat „afsluitender" zijn gemaakt dan
in eerste instantie het geval was.
Boek V, narratio (1000 regels; blz. 3-41)
Jacobus II is. naar Frankrijk gevlucht, waar hij door Lodewijk xiv ontvangen wordt „met alle blyken // En tekenen van eere en achting" (blz. 3), en
met beloften van hulp voor het herwinnen van zijn troon. Rotgans epopiseert
deze historische gegevens door ze te verwerken in de vorm van een samenspraak tussen de beide koningen. Vervolgens beschrijft hij uitvoerig de materiële en culturele rijkdom van „'t Fransche ryk", waar Jacobus nu vertoeft:
een duidelijke herinnering aan de Franse reis die de dichter na de vrede van
Nijmegen gemaakt had. 57 Met een nieuwe aanroep
ditmaal tot Apollo
keert hij na deze uitweiding tot zijn eigenlijke onderwerp terug (blz. 9).
Lodewijk doet zijn belofte gestand. Hij rust een vloot uit, waarmee Jacobus
een invasie van Ierland moet ondernemen, terwijl hij zelf de (Zuidelijke) Nederlanden zal binnenvallen. Na „Roomsche godsdienstplegingen" van de beide
vorsten neemt Jacobus afscheid van zijn Koningin, die hem op het hart bindt:
„Vecht voor den godsdienst, voor ons ryksgebied, en 't recht // Van uwen
zoon [ ... ] // Hy is uw waare telg en echte zoon, myn Heer" (blz. 11). Veelbetekenend laat Rotgans daarop echter de Protestantse twijfel aan de echtheid
van die zoon opklinken:
b 6 Zie boven, blz. 723 724.
-

5 ? Zie boven, blz. 707.
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Hier zwygt de Koningin, zy zucht en droogt haare oogen:
Maar of de mond niet veinst, en waarheid spreekt of logen,
Dat weet d'alziende God, die 't hert der menschen ziet,
En onzen handel uit zyn hemeltroon bespied.
(blz.11-12)

Jacobus vertrekt en landt met zijn expeditie-leger veilig in Ierland. Vrijwel
de hele bevolking ontvangt hem met gejuich: „Men grypt de wapens aan.
gansch Ierland, in 't geweer, // Verbind zich door den eedt aan Vrankryks Lezoals Rotgans hen in margine
lyvaanen" (blz. 12). De „Iersche rebellen"
worden krachtig aangehitst door de Roomse geestelijkheid „die door
noemt
logenvertellingen en verdichte wonderen de bygelovigen misleid, en in Jakobs
belang wikkelt" (marginale samenvatting op blz. 13-14):
Men woelt, men draaft, men werkt, en yvert voor 't belang
Der kerke en Jakobs zaak. men zweert den ondergang
Van Wilhem en die 't recht verweeren van zyn kroning.
(blz.14)
„Een Godheid prestme voort"
Door Goddelijke bezieling gedreven
(blz. 14)
begeeft de dichter zich met zijn Muze nu van Ierland naar Engeland, 58 „en beveelt haar de daaden van Koning Wilhem op te zingen" (marginale samenvatting op blz. 15).
Na een kleine 60 regels „historie-epos" over alles wat Willem inmiddels gedaan had om zich op het vasteland bondgenoten te winnen, de zaken van het
rijk op orde te stellen en incidenteel verzet tegen zijn gezag te breken, komt
de heldentoon weer meer naar voren, als de Koning besluit naar Ierland over
te steken om daar met Jacobus af te rekenen. Ook hier epopiseert Rotgans
afscheid en vertrek door ze zoveel mogelijk te omweven met aan- en samenspraken. Uitvoerig geeft hij „Mariaas klagte over 't vertrek" (marginale samenvatting op blz. 18) weer. „De Vorst vertroost haar, belooft den Vader in 't stryden te verschoonen, kiest negen Ryksraaden voor de Koningin, en gaat by
Chester 't scheep" (idem op blz. 20-21).
Na een
gevaarlijke overtocht bereikt Willem Ierland,
door mist
waar hij door zijn benarde bevelhebbers met vreugde wordt verwelkomd.
Dadelijk bereidt hij zich op een beslissende slag voor. „Ierland, in oude tyden
vermaard door geleerde schryvers, word een school des oorlogs, daar Mars,
op zynen krygswagen gezeten, zich op 't vreesselykst vertoont" (marginale
samenvatting op blz. 23-24).
„Dicht by Drogeda schuurt de Boyne met haar stroomen, // Het vruchtbaare Iersche veld" (blz. 24). Daar ligt het Iers-Franse leger van Jacobus, die
hartstochtelijk zijn troepen opzweept tot een uiterste krachtsinspanning: „Slaat
doot, vermoort, vernielt; ik zal u zelf geleiden, // Getrouwe mannen, met myn
heirbyl in de vuist: // Wreekt, wreekt myn ongelyk; ja keert, van bloed begruist, // Verwinnaars uit den stryd: ik zal my dankbaar toonen" (blz. 25).
Aan de overzijde (de noordelijke oever) van de Boyne spreekt Willem eveneens de zijnen toe, maar met een zelfverzekerde rust zoals Jacobus die niet
vermocht op te brengen. De Nederlanders herinnert hij aan hun overwinning
op Frankrijk in de oorlog van 1672-1678: „Herroept uw ouden moed" (blz.
5 8 In dit verband komt opnieuw de term 't Gaat wel voor (zie boven, blz. 725-726) : „'t
Gaat wel: gansch Ierland is verdwenen uit myne oogen" (II, blz. 15).
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26). De Engelsen moeten beseffen dat alles op het spel staat wat met de Glorious Revolution gewonnen werd: „Nu is de dag van heil, of uw bederf geboren: // Beschermt uw rust door 't zwaard, of alles gaat verloren: // Bevryd
uw tempels voor uytheemsche kettery, // Uw haardsteên voor geweld, uw
kroost voor slaverny" (blz. 26).
Dan begint de slag aan de Boyne van 11 juli 1690. Willem's beroemde
Nederlandse lijfgarde, „gedost met blaauwe lievereien, // Ontziende geen gevaer, doorwaad den diepen vloed, // Waar in de vuurbal sist" (blz. 27). De
Koning wordt aan de schouder gewond en „verft de stroomen" met zijn bloed;
„maar schielyk verbonden, stelt zich weder aan 't hoofd van 't heir" (marginale
aantekening op blz. 27). Zoals eens Aeneas de dood van zijn vriend Pallas op
de troepen van Turnus wreekte, zo doet Willem het de dood van zijn opperbevelhebber, de Hertog van Schomberg, op die van Jacobus.
Van Slooten heeft naar aanleiding van deze episode terecht opgemerkt:
„In het epos wordt Willem tijdens de slag aan de Boyne in het gevecht
gewond, terwijl dit in werkelijkheid gebeurde tijdens een verkenningstocht
vóór de slag" . 59 Hij vraagt zich af, of de tijdgenoten de feitelijke gang
van zaken nog goed genoeg kenden om „Rotgans' verdraaiing van de
waarheid" onwaarschijnlijk te maken. Naar mijn mening gaat hij daarmee
te ver. Wij hebben hier weer te doen met een geval van idealiserende
stilering, zoals wij die ook ten aanzien van Willem's liefde voor Maria
hebben opgemerkte° en waaraan geen enkele lezer zich in een epopisering
van de historie zal hebben gestoten.
Rotgans gaat uitgebreid op de slag in; het betreft hier immers de eerste
grote overwinning van Willem! Hij noemt namen van aanvoerders en vermeldt
bijzonderheden. Een duidelijk beeld komt daaruit echter niet tevoorschijn.
Het is er hem in de eerste plaats om te doen, zijn lezers te doordringen van de
hevigheid van de strijd en de dapperheid van enkelingen, vooral van Willem
„die zyn eigen leven verwaarloost, om het recht van 't volk, en de Godsdienst
te behouden" (marginale samenvatting op blz. 29). Daaraan maakt hij het
verloop van de slag ondergeschikt. Dat wordt meer verduisterd dan verhelderd
door regels als de volgende, die men zou kunnen karakteriseren als een Tassoniaanse gevechtsbeschrijving in de hyperboliserende Parnastaal van het einde
der 17de eeuw.

5

10

De moord, ontkerkert, holt langs 't vechtperk hene en weer.
Daar stort de voetknecht by zyn spies of vuurbus neêr,
Gerabraakt door den slag der barstende granaaten.
De kogels booren door de gladgeschuurde plaaten
In 't drabbig ingewand. (ó dodelyk gezigt!)
De ruiter kust den grond, ten zadel uitgelicht,
Omarmt het purpre veld, en braakt zyn bloed en leven
Door d'ope wonden uit. Drogedaas muuren beeven.
Al 't omgelegen land beweegt zich op 't gedruis.
De bergen scheuren van hun wortels .. .
(blz.30)

s 9 M. E. van Slooten, Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in „ Wilhem de Derde",
blz. 192.
e° Zie boven, blz. 726 en 728.
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Duidelijker dan de tekst zelf zijn in dit verband de marginale samenvattingen. Ik citeer die van blz. 31-35:
De Vorst bevint zich in 't heetste van den slag, ziet den vyand allenks
wyken, en spreekt zyn volk weêr moed in 't lyf. Graaf Menard van
Schomberg hoort de doot van zyn vader, en doet wonderen in 't verstrooijen der vyanden. De Koning aanschout zyne dapperheid, en pryst
dezelve. De Ieren beginnen te zwichten, en Jakob vlucht. Wilhem en zyne
helden volgen de vluchtelingen. De soldaaten keeren met ryken buit, en
allerhande krygstropeen, den vyanden in hunne legerplaats ontweldigt.
Men lost het kanon over de zege. Graaf Menard omhelst het lyk van
zynen Vader, en betreurt den ouden Held.
De rouw, die Schomberg's zoon over het lijk van zijn gesneuvelde vader
bedrijft, doet de Stroomnimf van de Boyne uit het water opkomen om hem
troost te bieden. Die troost gaat echter al spoedig over in een verheerlijkende
aanspraak tot Willem, waarin zij de jaarlijkse viering van zijn overwinning
aankondigt en spottend „voorzegt de vreugd van Vrankryk over zyne ingebeelde dood" 61 (marginale samenvatting op blz. 37).
Terwijl de Koning voorbereidingen treft om Ierland verder te onderwerpen,
brengt een bode uit Engeland hem bericht over de zeeslag bij Kaap Bevesier
waar de Engels-Hollandse vloot voor de Fransen had moeten wijken, maar
toch een landing weten te voorkomen.ó 2 Het gevaar was echter groot geweest.
Immers, de Jacobieten „hadden zich verbonden door den eedt, // Om Vrankryks watermagt in 't landen by te springen, // Den schepter uit de vuist der
Koningin te wringen, // En haar tot Stuarts komst te boeijen in de zaal //
Van 't koninklyk paleis" (blz. 40). Hun verraad werd echter ontdekt en verijdeld: „Veel schelmen hebben zich reeds op de vlucht begeven, // En andre
zyn gevat" (blz. 41).
Willem betuigt zijn volle vertrouwen in het beleid van Maria, en zendt de
bode naar Engeland terug om haar te bemoedigen met het nieuws over zijn
grote overwinning aan de Boyne.
Boek VI (1048 regels; II, blz. 43-83)

Willem breekt van de Boyne op en begint zijn tocht door Ierland om er
stad na stad tot overgave te dwingen, terwijl Jacobus diep-verslagen terugvlucht naar Frankrijk. In Dublin juichen „de ware kruisbelyders, // Getrokken
uit den klaauw der beulen, en bestryders // Van 't ongedwongen hert"
(blz. 46), en nemen met hun bevrijder deel aan een plechtige dankdienst in de
opnieuw geprotestantiseerde kerk. Na tal van steden te hebben ingenomen,
stoot de Koning echter het hoofd voor de sterke vesting Limerick. „De zwaare
en langduurige regen veroorzaakt den belegeraar groot nadeel" (marginale
samenvatting op blz. 53): „De blanke borstplaat roest aan 't lichhaam door
den damp" (blz. 54). In zijn slaap verschijnt dan de Vrijheid aan de Koning:
„7y had haar ouden rok, van boven tot beneden // Gescheurt, geschonden, en
door Jakobs tiranny // Met burgerbloed beklad, verwisselt voor de zy // Die
e 1 De Fransen meenden dat Willem in plaats van gewond gesneuveld was. Het bericht van
zijn vermeende dood werd in Parijs uitbundig gevierd.
62 Rotgans zwijgt over het feit, dat de Engelse admiraal Torrington in deze slag de Hollanders praktisch in de steek gelaten had.
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blyder verwen draagt" (blz. 54). Zij brengt eerst aan Willem dank voor wat
hij tot haar redding gedaan heeft, en raadt hem vervolgens aan, het beleg
van Limerick op te geven. Gods wil is „dat gy terstont van dezen oever scheid,
// En naar Britanje zeilt" (blz. 56): Engeland heeft hem nodig.
De Koning voegt zich naar deze aanwijzing. Hij breekt het beleg op en bereidt zijn vertrek uit Ierland voor. In een lange rede tot zijn krijgsraad wijst
hij Godard van Reede, heer van Ginkel, als opperbevelhebber gedurende zijn
afwezigheid aan, met opdracht de onderwerping van Ierland te voltooien.
Dan verlaat hij het eiland, wat voor de dichter aanleiding is hem groter te
noemen dan Jason die in Kolchis het Gulden Vlies wist te verwerven: „Myn
Held heeft grooter eer op dezen togt verkregen: // Hy zocht geen ryksjuweel
't ontvoeren over zee; // Maar landde, en bragt zyn schat, de Gulde Vryheid,
mee" (blz. 62).
Men houde vooral in het oog, dat voor Rotgans en zijn Protestantse tijdgenoten de slag aan de Boyne een bevrijding van Ierland betekende. Dat
komt goed tot uiting in de allegorische „Print" van Romeyn de Hooghe
bij dit zesde boek. Daarop wordt Willem, na zijn terugkeer uit Ierland,
door Maria als overwinnaar begroet. Achter hem staat een figuur met
een harp, die in de „Verklaring van de Print" als volgt wordt geduid:
De Vrou, half naakt, en haast geschonden, die beleeft
Den Koning volgt, verbeelt hier Ierland, door dien Vroomen
Verlost van 't Paapsche juk en Jakobs slaverny:
Heur Harpsnaar speelt de zege, in 't Iersche ryk bevochten,
En eert den Veldheer en zyn heldenryke togten:
Zy stapt met Engeland en Schotland aan haar zy.
(blz.42)
In Engeland wordt Willem met vreugde ontvangen. Rotgans beeldt die
zijn beschrijving van de ontmoeting tussen Koning en Koningin. Maria „Treed uit haar hofpaleis, bestuuwt van maagdeschaaren, // Den Koning in 't gemoed [lees: gemoet]" (blz. 63). De marginale
samenvattingen op blz. 63 en 64 geven precies weer wat wij ons hebben voor
te stellen: „Haar schoonheid en prachtig feestgewaad beschreeven. Zy ontwapent den Held, en kroont hem met een laurekroon. De koninklyke personaadjen begeven zich naar het hofbanket. Gesprek tusschen de zelve".
De volgende dag richt Willem zich tot het Parlement. In een „Aanspraak"
van niet minder dan 98 regels zet hij aan de leden de situatie uiteen. In Ierland
is de strijd wel gewonnen, maar in Duitsland en de Spaanse Nederlanden gaat
Lodewijk xiv nog steeds zijn gang; hij heeft daar zelfs een grote overwinning
behaald (bij Fleurus). Ook „Vrankryks watermagt groeit aan van dag tot dag"
(blz. 68). Aan die Franse dreiging dient paal en perk te worden gesteld. Daarom: „Maakt dat my niets ontbreeke. elk geeve in overvloed: // Dient my naar
eisch met geld: ik diene u met myn bloed" (blz. 69). Dit verzoek vindt een
gunstig gehoor: „De Ryksraad belooft den Koning in alles, 't geen hy eischt
ten dienst van 't ryk, behulpsaam te zyn. En bedankt hem voor de zege in
Ierland door zyne wapenen bevochten" (marginale samenvattingen op blz.
70-71).
De oorlogsvoorbereidingen raken in volle gang. Nieuwe schepen worden
op stapel gezet. ,,Men leegt de wapenzaal, en 't magazyn van 't land. // Men
ryd met ankertou, met kabels, lopend want, // Genaaide zeilen naar de werf
vreugde symbolisch uit door

742

der zeekasteelen. // De werftrom dreunt langs 't land ..." (blz. 73). Inmiddels
is er ook grote politieke bedrijvigheid: „Nu ziet men dagelyks gezanten binnen
Londen // Verschynen, naar den Teems door Vorsten afgezonden, 1/ Die
Wilhem op den troon begroeten met ontzag: // Elk offert aan zyn dienst al 't
geen zyn staat vermag" (blz. 75).
Tenslotte is het zo ver, dat Willem besluiten kan gehoor te geven aan de
aandrang uit de Republiek en naar Holland terug te keren. Weer geeft de
dichter aan het afscheid uit Engeland gestalte door Maria een „afscheidsrede"
in de mond te leggen, die nogmaals haar liefde en vroomheid onderstreept.
De overtocht naar Holland (januari 1691) wordt door storm en ijsgang een
levensgevaarlijke onderneming.ó 3 Maar „D'Opperkoning ziet van boven, en
belast Michaël den Vorst tegens het zeegeweld te beschermen" (marginale
samenvatting op blz. 80). De aartsengel daalt omlaag „uit 's hemels ruime
poort // Met duizend Engelen, getrouwe en dienstbre zielen" (blz. 81), bestraft
de winden en voert de Koning veilig naar de kust. Daar vormt het ijs echter
een nieuwe hindernis. De boot van Willem kan de vaste wal niet bereiken:
Zo doolt het Licht der kerke aan 't strand der Batavieren

5

In 't duister door den vloed: maar 't hemelheir geleid
Na zo veel zwarigheên, door Gods voorzienigheid,
De boot door ys en mist behouden aan de stranden;
Daar Wilhem Henrik en zyn rampgenooten landen.
Hier staat een boumans hut, een arm en slecht gebou,
Daar treed de Koning in, doornat en styf van kou.
De huiswaerd sprokkelt hout en spaanders by de wegen,
En legt zyn dragt aan 't vuur, tot Wilhems dienst genegen.
(blz.82)

Zo wordt de Koning behouden „en begeeft zich, door zyn lyfwachtbenden
ontmoet, naar den Haag" (marginale samenvatting op blz. 83).
Dit is de enige Hemelscène, die in het epos voorkomt. Hier was in de
ogen van Rotgans blijkbaar het ingrijpen van God zo manifest, dat hij
zich niet behoefde te laten weerhouden door de waarschuwing van Boileau
dat men met dergelijke ficties „du Dieu de vérité un dieu de mensonges"
maakte. Zonder Gods hulp zou de Koning verloren zijn geweest. Daarom
volgt de dichter hier onbeschroomd de Tassoniaanse episode uit Gerusalemme Ix na, die hij in zijn derde boek slechts voorzichtig en uit de verte
benaderd had.ó 4 Dat hij zich inderdaad naar het voorbeeld van Tasso
richt en niet naar de imitatie daarvan in Van Bos' Belgias blijkt uit het
feit dat hij Michaël noemt en niet als de laatste „eenich goeden geest".

Boek VII (1096 regels; II, blz. 85-127)
In Den Haag wordt (op 5 februari 1691) Willem triomfantelijk ingehaald.
Rotgans geeft een uitvoerige beschrijving van de plechtig- en feestelijkheden;
de allegorische voorstellingen op praalwagens en erepoorten raken er met de
verbeeldingen van de dichter versmolten tot een geheel, waarin realiteit en
fictie niet scherp meer van elkaar te onderscheiden zijn.
De volgende dag reeds begint de Koning met zijn „Raadplegingen en be6 3 Willem moest, bij zijn poging de vaste wal te bereiken, vanwege het ijs zelfs veertien uur
64

in een open sloep doorbrengen.
Zie boven, blz. 732, noot 49.

743

zigheden
den Hage"
Hage" (marginale
(marginale samenvatting
samenvatting op blz.
blz. 91).
91). Het
HetBondgenootBondgenootzigheden in den
en versterkt:
versterkt: „De
"DeKeurvorsten
Keurvorsten van
van
schap tegen
tegen Frankrijk
Frankrijk wordt
wordt bevestigd
bevestigd en
schap
de Spanse
Spanse landvoogd
landvoogd
Beyeren, en Brandenburg,
Brandenburg, de
Gastanaga [=
Beyeren,
de Marquis
Marquis de
de Gastanaga
[ = de
in de
de Zuidelijke
Zuidelijke Nederlanden],
Nederlanden], en
en verscheide
verscheide Afgezanten
Afgezanten verschynen
verschynen in
in den
den
Haage" (marginale samenvatting op blz. 92).
Inmiddels "bloeit
„bloeit de Dichtkunst
Inmiddels
Dichtkunst door
door de
de Nederlandsche
Nederlandsche steên"
steên" (blz.
(blz. 93).
93).
daalt in
in een
een wolk
wolk neer
neer om
omzijn
zijn dichter-zonen
dichter-zonen op
op te
te roepen
roepen tot
tot het
het
Apollo zelf daalt
bezingen
van Willem,
bezingen van
Willem, die alle helden
helden uit
uit de
de Oudheid
Oudheid overtreft:
overtreft: „Al
"Al d'eer
d'eer der
der
helden, daar
daar myn
gewaagen II
Word door
door de
de lofbazuin
lofbazuin van
van dezen
dezen
helden,
myn zoonen van gewaagen
// Word
uitgedooft" (blz.
(blz. 94-95).
94-95). Zijn
Zijn oproep
oproep vindt
vindt gehoor;
gehoor; allerwegen
allerwegen gaan
gaandichters
dichters
uitgedooft"
en redenaars
redenaars aan
werk: „Zo
"Zo wierd
wierd door
door 't't gansche
gansche land
landde
dekrygstrompet
krygstrompet
aan het werk:
II En
En 't't heldenwerk
heldenwerk in
in rym
rym of
of onrym
onrym uitgesprooken"
uitgesprooken" (blz.
(blz. 96).
96).
gestoken, //
Het wordt
wordt echter
echter tijd
tijd weer ter
ter zake
zake te
te komen.
komen. „De
"DeDichter
Dichtervermaant
vermaantzyn
zyn
naar de
de Spaanssche
Spaanssche Nederlanden
Nederlanden tetevolgen"
volgen"(margina(marginaZangheldin den Koning naar
oorlogsgodinBellona
Bellonabegeeft
begeeftzich
zichnaar
naarde
de
le samenvatting
samenvatting op
opblz.
blz.97).
97).-DeDe
oorlogsgodin
het smeden
smeden van
van
smidse
Vulcanus, waar
waar koortsachtig
koortsachtig gewerkt
gewerkt wordt
wordt aan het
smidse van Vulcanus,
Maar zij
zij wil er
er nog
nogveel
veelméér:
méér:„'k
,,'kEisch
Eischmoordgereetschap,
moordgereetschap,
nieuwe wapens.
wapens. Maar
nieuwe
hand", om
omopnieuw
opnieuwhaar
haaroorlogszetel
oorlogszetelininVlaanderen
Vlaanderen
staal
wapens van
van uw
uw hand",
staal en wapens
65
te stichten
stichten „Daar
"Daar ik wel
wel eer
eer door
doordwang
dwang met
metVader
VaderMars
Marsmost
mostzwichten"
zwichten"65
(blz. 98). Bij Fleurus hebben de Fransen al een overwinning behaald, straks(blz.98)BijFeurshbndaleovrwingbhald,stk
"Dan
zullen zij
zij Bergen veroveren.
veroveren. Willem zal daarin
daarin niet kunnen
kunnen berusten,
berusten, en „Dan
zal
't edel
edel bloed
bloed van
van menig
menig dapper
dapper held,
Gelyk een
een ruime
ruime zee,
zee, zien
zien
zal men 't
held, 1/
// Gelyk
veld" (blz.
(blz. 99).
99). Bellona
Bellonakrijgt
krijgt de
degevraagde
gevraagde wapens,
wapens, en
en haar
haar
vloeijen over
over 't veld"
vloeijen
voorzegging
Bergen trekt Willem
en het
het
voorzegging wordt
wordt vervuld.
vervuld. Na
Na de val van Bergen
Willem te velde en
6 ° die onbeslist blijft:
de slag
slag bij
bij Leuse,
Leuse,66
blijft: „Men
"Men houd van
van wederzyds
wederzyds het
het
komt tot de
niemand strykt,
Begunstigt door
wech, noch
noch wykt
wykt //II
veld in. niemand
strykt, II// Begunstigt
door het
het lot,
lot, de zege wech,
Voor d'overwinners
d'overwinners met verstrooide
verstrooide veldbanieren"
veldbanieren" (blz.
Dan isishet
hetooroor(blz. 105). Dan
en betrekken
betrekken de
delegers
legershun
hunwinterkwartieren.
winterkwartieren.
logsseizoen voorbij
voorbij en
logsseizoen
Haag ontvangt
ontvangt de
de Koning
Koning goed
goednieuws.
nieuws. Een
Eenbode
bodeuit
uitIerland
Ierlandbrengt
brengt
In Den Haag
bericht, dat
dat zijn
zijn troepen
troepen onder
onder Van Reede daar
daar het laatste
laatste verzet
verzet van
van de
de
hem bericht,
Katholieken gebroken
bode in
in oratio recta
recta breedKatholieken
gebroken hebben.
hebben. Rotgans
Rotgans laat
laat die
die bode
voerig verslag
verslag uitbrengen
uitbrengen over het
het verloop
verloop van
vandedekrijgsverrichtingen.
krijgsverrichtingen. Niet
Niet
voerig
minder dan
- bijna
bijna het
het vierde
vierde deel
wordendaaraan
daaraan
minder
dan250
250regels
regels
deel van
vanBoek
BoekVII
vii- worden
gewijd
106-116).
gewijd (blz. 106-116).
belangstelling van
van de
de dichter
dichter voor
voor deze
deze veldtocht,
veldtocht, waarvan
waarvanWillem
Willemniet
niet
De belangstelling
zelf de
de held
held was,
was,moet
moetongetwijfeld
ongetwijfeld verklaard
verklaard worden
worden uit
uit het
het feit
feitdat
dat
Godard
Reede een
eenStichtenaar
Stichtenaar was
was evenals
evenalshijzelf.
hijzelf.Onmiddellijk
Onmiddellijkna
na
Godard van Reede
bekend-worden van
succes had Rotgans
Rotgans dan
dan ook
ook zijn
zijn Stichtse
het bekend-worden
van diens
diens succes
Stichtse
Lofbazuin, Geblaazen
Geblaazen over
over het
hetveroveren
veroverenvan
vanlerlandt,
lerlandt,
Door
Lofbazuin,
Door
denden
Wel-WelStaten van
H eere Godard
Godardbaron
baronvan
vanReede
Reede opgedragen
gebooren Heere
opgedragen aan
aan de Staten
Utrecht,
"Getrouwe Vaders
Vaders van
van het
het Stichtse
Stichtse Vaderlandt".
Vaderlandt". Dit
Dit lange
lange
Utrecht, de „Getrouwe
gedicht
618 versregels
versregels 67 kan
kan beschouwd
beschouwd worden
worden als
als lyrische
lyrische voorvoorgedicht van 618
de Wilhem
Wilhem..
loper van het bode-verhaal uit de

65 Bellona doelt hier
••
hier op
op de
de verdrijving
verdrijving van Mars en haarzelf door de
de Faam
Faam bij
bij het
het bekendbekendaan het
het einde
einde van
van Boek
Boek m
111(zie
(zieboven,
boven,blz.
blz.732).
732).
worden van de vrede van Nijmegen, aan
ss
de tekst
tekst (blz.
(blz. 104)
104) staat:
staat: Leiche.
Leiche. Zie voor deze
deze drukfout
drukfout hierboven,
hierboven, blz.
blz. 717.
717.
66 In de
"87 Lukas
Lukas Rotgans
RotgansPoézy,
Poëzy, blz. 185
185-213.
213.
-

744

Dit heuglijke
bericht isis aanleiding
tot "Vreugde
„Vreugde in
in den Hage, en
Dit
heuglijke bericht
aanleiding tot
en dankpledankpleginge van
ginge
van den
den Koning"
Koning" (marginale
(marginale samenvatting
116). Vervolgens
Vervolgens
samenvattingop
op blz.
blz. 116).
keert
Neptunus de
de
keert Willem
Willem naar
naar Engeland
Engeland terug.
terug. Triton
Triton draagt
draagt uit
uit naam
naam van
van Neptunus
zeenimfen
helpen de
de vloot
vloot veilig
veilig overzee
overzee te
te voeren.
voeren. Als
Als dit
dit gegezeenimfenop,
op, hem
hem te
te helpen
rede en
en verhaalt
verhaalt aan
aan zyn
zyn gezelschap
gezelschap het
het orakel
orakel
beurd
beurd is,
is, "vervolgt
„vervolgt (hy)
(hy) zyn
zyn rede
van
nederlaag der Fransche en
en de
de zeetriomf
zeetriomf
van Neptunus,
Neptunus, behelzende de bloedige nederlaag
der
Engelsche en
en Hollandsche
Hollandsche vlooten"
vlooten" (marginale
(marginale samenvatting
samenvatting op
op blz.
blz.
der Engelsche
119-120).
voorspelling betreft
Kaap La Hogue
Hogue in
in
119-120). Deze
Deze voorspelling
betreft de
de grote
grote zeeslag
zeeslag bij
bij Kaap
waar de
de Fransen
Fransen een
eenvernietigende
vernietigende nederlaag
nederlaag leden
leden die
die voorlopig
voorlopig
mei
mei 1692, waar
een einde maakte aan hun macht ter zee.
een
het echter
echter in boek
boek vu
VII nog
nog niet.
niet. De
Dedichter
dichter keert
keert dan
dan ook
ook terug
terug
Zo
ver is het
Zo ver
naar
te vertellen
vertellen van
van de
de „Vreugde
"Vreugde binnen
binnen Londen
Londen over
over
naar de
de herfst
herfst van
van 1691 om te
des
Konings wederkomst"
wederkomst" (marginale
en diens
diens ververdes Konings
(marginale samenvatting
samenvattingop
op blz.
blz. 124) en
welkoming
de Koningin.
Koningin. Maria
Maria „Omhelst
"Omhelst haar
haar Echtgenoot
Echtgenoot in 't't hof:
welkoming door
door de
die schoone bruid I I Trekt weêr688 zyn
zyn wapenrok
wapenrok en
en oorlogsrusting
oorlogsrusting uit"
uit" (blz.
(blz.dieschonbru/Tktweêó
124).
Kort daarop
daarop wordt
luister de verjaardag
verjaardag van
Koning gege124). Kort
wordt met
met grote luister
van de Koning
vierd,
trouwdag is:
november. Het
Het jaar
jaar en
en het
hetboek
boekeindigen
eindigen
vierd, die
die tevens zijn trouwdag
is: 14 november.
in majeur.
BoekVIII
VIII (1436 regels; 11,
Boek
II, blz. 129-184)
In
het voorjaar
voorjaar [van
[van 1692]
1692] keert
keert Willem
Willem naar
naar het
het leger
leger in
in de
deZuidelijke
Zuidelijke
In het
Nederlanden
terug. Maar zijn campagne van dat
dat jaar
jaar verloopt
verloopt ongelukkig.
ongelukkig. De
De
Nederlanden terug.
Fransen
sterke vesting
vesting Namen.
Namen. De
De bloedige
bloedige slag
slag
Fransen maken
maken zich
zich meester
meester van
van de sterke
bij
Steenkerke levert
op. Hoewel
Hoewel „de
"de krygskans
krygskans gunt
gunt de
dezege
zege
bij Steenkerke
levert geen
geen voordeel
voordeel op.
aan
beiden" (blz. 134), moet
moet het
het leger
leger van
vande
deBondgenoten
Bondgenotentoch
tochwijwijaan geen van beiden"
ken.
Een verraderlijke
verraderlijke aanslag
leven van
van de
de Koning,
Koning, „wanneer
"wanneer de
de
ken. Een
aanslagop
op het
het leven
Vorst
ryd, //
110f
zichop
opweg
wegbegeeft
begeeftom
omVrankryks
Vrankryksmagt
magtt'ontt'ontVorst langs
langs 't leger ryd,
Of zich
dekken" (blz.
wordt tijdig
tijdig ontdekt
ontdekt en
en verijdeld.
verijdeld. Het
Het enige
enige wat
watWillem
Willem
dekken"
(blz. 137), wordt
een Franse
Franse aanval
aanval op
op Charleroi.
Charleroi.
bereikt, is het afslaan van een
campagne van
van het
het volgende
volgende jaar
jaar [1693]
[1693]brengt
brengtnog
nogmeer
meertegenspoed.
tegenspoed.
De campagne
Weliswaar worden
linien der
der Franssen
Franssen door
door den
denHertog
Hertogvan
vanWirtenberg
Wirtenberg
Weliswaar
worden "de
„de linien
overweldigt, en de
de landen
landenonder
onderbrandschattingen
brandschattingen gezet"
gezet"(marginale
(marginalesamensamenoverweldigt,
vattingen
op blz.
vattingen op
blz. 139
139-140).69
Maar bij
bij Landen
Landen-Neerwinden
lijdt Willem een
een
140). 69 Maar
Neerwinden lijdt
zware nederlaag
nederlaag tegen
Luxembourg. De
dichter verdoezelt
verdoezelt dit,
dit, deels
deels door
door
zware
tegen Luxembourg.
De dichter
bloedigheid van
slag en
en bij
bij de
dedapperheid
dapperheid van
van
uitvoerig te verwijlen
verwijlen bij
uitvoerig
bij de
de bloedigheid
van de slag
met name
name genoemde
genoemde aanvoerders,
aanvoerders, deels
door omtrent
omtrent de afloop
afloop slechts
slechts tete
met
deels door
va ale nacht
nacht klimt
klimt op. elk
elk voert
voert zyn
zyn troepen
troepen af,
af, //IIOp
Opd'orders,
d'orders,
vermelden: "De
vermelden:
„De vaale
dat hem de
de Veldheer
Veldheer gaf"
gaf" (blz.
(blz. 146).
146).
en 't bevel dat
-

-

voorstelling is
is in
inzoverre
zoverre gerechtvaardigd,
gerechtvaardigd, dat
dat Willem
Willem door
door een
een
Deze voorstelling
meesterlijke terugtocht
voorkomen, dat
dat de
de Fransen
Fransen - die troutroumeesterlijke
terugtocht wist
wist te voorkomen,
eveneens zware
zware verliezen
verliezen hadden
hadden geleden
geleden - van hun
hun overwinning
overwinning
wens eveneens
veel profijt
profijt konden
konden trekken.
trekken.
veldtocht eindigt
eindigt met
met een
eennieuwe
nieuweaanval
aanvalvan
vanLuxembourg
Luxembourgop
opCharleroi,
Charleroi,
De veldtocht
11oktober]
oktober] aan
aanhem
hemgewonnen
gewonnen
ditmaal met
succes; de
de stad
stad moet
moet zich
zich [op
[op 11
ditmaal
met succes;
geven.
geven.

weêr:
weêr: vgl.
vgl. hierboven,
hierboven, blz.
blz. 742,
742, waar
waarMaria
Mariana
naWillem's
Willem'sterugkeer
terugkeeruit
uitIerland
Ierlanddezelfde
dezelfde
symbolische handeling
handelingverricht.
verricht.
symbolische
89
•• In
In zijn
zijn tekst
tekst legt
legtde
dedichter
dichtererernadruk
nadrukop,
op,dat
datdit
ditbrandschatten
brandschattenplaats
plaatsvindt
vindt„zonder
"zonder
tiranny. //I/Men
geeftdedereden
redenplaats
plaatsinin't'tschatten
schattenenenwaardeeren"
waardeeren" (II,
(11,blz.
blz.140).
140).
tiranny.
Men geeft

$8

68

745
745

Tegenover al deze somberheid stelt Rotgans het geluk en de vredigheid, die
de Koning ten deel vallen na zijn terugkeer in Engeland. De marginale samenvattingen op blz. 149-153 doen duidelijk uitkomen, welke idylle hij tekent:
„liefde tusschen Wilhem en Maria. Gelukkige staat van Engeland door de
tegenwoordige regering. Byzondere deugden der Koningin. Eerzangen der
hoofsche Jufferen. Blyschap, en eerbiedigheid der burgery. Maria bewijst
vrientschap aan den Koning in 't komen uit den raad, en ryden naar de jagt".
Ook dit is goeddeels epische idealisering. In werkelijkheid lieten de
ongelukkige campagnes van 1692 en 1693 niet na, repercussies te veroorzaken zowel in Engeland als in de Republiek. Rotgans laat dit alles
rusten. Zijn idylle is gebaseerd op de situatie aan het einde van 1694,
wanneer Willem en het Parlement weer tot overeenstemming gekomen
zijn en de toekomst er wat minder somber uitziet.
Maar ook ditmaal blijkt het geluk wisselvallig. Voortekenen van een naderende ramp verontrusten het hof: „De nachtuil kryt op 't dak. de zwarte ravens, grof // Van keelen, knarssen op de koninklyke transsen. // Een uitgeteerd geraamt, gehult met dorre kranssen // Van dodelyk cypres, vliegt met
een naar geluit // In 't midden van den nacht de zaalen in en uit, // En stoort
den zoeten slaap van Wilhems hoftrouwanten" (blz. 154-155). De ramp laat
ook niet op zich wachten: Maria wordt door een zware ziekte overvallen.
Verslagen staat haar hofstoet aan haar ziekbed „Waar voor de Dood alree
haar zegestander plant" (blz. 157). Wanhopig klaagt de Koning zijn leed uit.
Maria doet haar best om hem te troosten en te bemoedigen. Zijn taak is nog
niet volbracht: „Leef dan; om kerk, en recht, en wetten voor te staan. // Die
vruchten van onze echt beveele ik in uw handen: // En sterf gerust, myn lief,
nu gy die waarde panden // In uw bescherming houd" (blz. 159).
De „vruchten van onze echt" zijn een reminiscentie aan Aeneis II, 789,
waar Creusa bij haar laatste verschijning aan Aeneas hem opdraagt:
„nati serva communis amorem". Het meervoud („vruchten") bij Rotgans
en zijn gebruik van het woord panden maken het echter niet onwaarschijnlijk, dat hij Vergilius hier indirect volgt en zich rechtstreekser heeft
laten leiden door Vondel's Lyckklaght aan het Vrouwekoor, Over het
verlies van mijn Ega, waarin Maayken zegt: „Besorgh de panden van ons
trouw, // Twee kinders, die ick heb gedragen". 70
Geheel in overeenstemming met de diepe indruk, die de dood van Maria op
hem gemaakt heeft, 71 wijdt de dichter vele bladzijden aan haar sterven en aan
Willem's rouw. Ik citeer weer de marginale samenvattingen: „Overgroote
droefheid van Wilhem. Mariaas leste rede. Zy neemt het H. Avondmaal, en
sterft. De Koning valt in onmagt. hy bekomt, en stort zijn klagten. De Hovelingen leiden den Koning uit de zaal. Algemeene rou binnen Londen" (blz.
160-165). Maar als Maria ten grave gedragen is en „Westmunsters tempel
houd haar kout gebeent' beslooten" (blz. 166), vermaant de dichter zijn Muze:
„verlaat den zerk, myn Klio” (blz. 166) : er wacht haar een nieuwe taak.
Die taak betreft Willem's herovering van Namen, dat drie jaar tevoren in
Franse handen gevallen was. Ook dit grote wapenfeit uit 1695, dat een keer° WB III, blz. 422, reg. 39-40.
" Zie boven, blz. 710.
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punt in de oorlog betekende, wordt uitvoerig door Rotgans bezongen. Hij evoceert de activiteit van maarschalk Boufflers binnen, en van Willem buiten de
vesting, de heftige aanvallen van de belegeraars en de verbeten tegenstand van
de belegerden:
de diepe muurgracht zwelt
Van 't uitgegoten bloed, en spoelt de purpre plassen
Van 't bleeke lichhaam, dat, tot krygsramp opgewassen,
Zich wentelt in het bloed, en smoort de ziel in 't nat.
(blz.171)

Tevergeefs tracht de jonge hertog van Villeroi
opvolger van Luxembourg,
die op 4 januari 1695 gestorven was
Willem te dwingen het beleg op te
geven. Eerst valt de stad in diens handen; kort daarop moet ook het kasteel
zich overgeven: „Nu juicht de Bondgenoot. nu siddert Lodewyk" (blz. 179).
In februari 1696 vindt dan de grote samenzwering van de Jacobieten plaats,
met het doel Willem te vermoorden en in de daarop volgende verwarring een
opstand te beginnen, die voor Jacobus II het sein zou wezen om met een invasievloot naar Engeland over te steken. Rotgans' verontwaardiging over dit
„Verraad tegens het leven van den Koning" (marginale samenvatting op blz.
179) is zo groot, dat hij hier voor de tweede maal van Boileau's voorschriften
afwijkt. Hij beschrijft een helle-scène, om te doen uitkomen hoe verdorven
en „in de hel gesmeed" het plan van de samenzweerders was.
In de poel der duisternis richt Pluto, „Verheven op zyn stoel, bestuuwt van
vloekgedrogten", zich tot zijn „getrouwe knechten" (blz. 180). Hij beklaagt
er zich over, dat de Deugd het hart van de Engelse koning zo volledig beheerst:

5

hy streelt haar met zyn zinnen en verstand.
Hy heeft het Kerkgeweld, myn gunsteling, verdreven,
En Vryheid, die ik haat, weêr in zyn plaats verheven.
Hy stut Gods tempel, daar hy wankelt, met zyn hand.
Zo snood een werk eischt wraak. de Koning moet van kant.
(blz.180-181)

Daartoe zendt hij zijn lijfwachten naar de aarde, als aanvoerders en opzwepers
van de wreedste moord-gedrochten uit de Hel: „Verbreek hun banden. maak
hen wakker, daarze, dronken // Van bloed te zwelgen, in myn zwarte kerkers
ronken" (blz. 181). De opperleiding vertrouwt Pluto toe aan zijn trouwe
Stokebrand, aan wie hij nadere instructies geeft omtrent de manier waarop
deze te werk moet gaan. Intussen hebben zijn lijfwachten de „moord-gedrochten" bijeenverzameld, en de stoet begeeft zich op weg:
Zy stygen uit den poel met toortsen in hun handen,
Die, aan den helschen gloed ontsteken, yslyk branden.
De leidsman baant den weg, en voert hen naar de stad,
Wel eer door Olivier met Karels bloed beklad,
5 Nu zwanger van verraad en koningsmoordenaaren,
Die 't leven van hun Heer belaagen, als barbaaren,
Om Stuart weêr in 't ryk te kroonen door zyn dood.
(blz.182)

Gelukkig wordt „Het schelmstuk ontdekt, en de aanleiders gestraft", zoals het
in de marginale samenvatting op blz. 182-183 heet.
Het merkwaardige is, dat Rotgans deze helle-scène vrijwel integraal over747

genomen heeft uit Rabus' Verlost Britanje. 72 Niet alleen is de gang van
zaken nagenoeg dezelfde een algemene toespraak van de Hellevorst,
gevolgd door een gedetailleerde opdracht aan één van zijn dienaren —,
maar ook de naam Stokebrand keert hier terug. En tenslotte ontbreekt
ook hier elke aanzet tot beschrijving van de uitvoering van het plan.
Onderwijl komt het einde van de oorlog in zicht: „de Vrede daalde neêr //
In 't witte feestgewaad, en greep de scherpe speer // Uit vrou Bellones vuist,
en brak God Mayors degen" (blz. 183). In Rijswijk wordt „Het heilzaam
vreêverbond getroffen en beschreeven // Op 't huis te Nieuwburg, daar 't muziek van 't pluimgediert, // Dien zegenryken dag op groene telgen viert"
(blz. 184).
Slechts 22 regels wijdt de dichter aan de vrede, die volgens zijn opzet de
apotheose van het epos had moeten worden, maar die toen de Wilhem
voltooid werd reeds te veel aan geloofwaardigheid had ingeboet om
nog als zodanig te worden voorgesteld. Het wordt een eindpunt, meer niet.
Men behoeft daarnaast slechts de verheerlijking van de vrede van Nijmegen aan het einde van het derde boek te stellen, om te begrijpen hoe teleurgesteld Rotgans moet zijn geweest.
Er volgen nog twaalf regels „Besluit", in de vorm van een aanspraak tot
Willem Iii. Nog eenmaal wordt deze geëerd als „Zuil van Gods altaaren", die
„Het Christenryk beschermt, en 't recht van 't Algemeên". Maar ook deze aanspraak eindigt mat: „Gy schenkt de Vrede aan ons, legt Mayors aan den band,
// En sluit de tempelpoort van Janus met uw hand" (blz. 184). Onuitgesproken
dringt zich daarachter de vraag op: voor hoelang?
§ 5.

DE „WILHEM" ALS EPOS

Het meest opvallende aspect van Wilhem de Derde is wel, dat Rotgans
daarin de gebeurtenissen van zijn eigen tijd epopiseerde. Dat was in strijd met
de epische traditie en de daaruit afgeleide epische regels. Volgens deze behoorde de stof voor een heldendicht ontleend te zijn aan het
eventueel legendarische
verleden. Tasso had dit nader gespecificeerd door te poneren,
dat de epische dichter zijn onderwerp moest kiezen uit een verleden dat enerzijds niet te dichtbij lag om vermenging van Dichtung en Wahrheit ongeloofwaardig te maken, en anderzijds niet te ver-af om bij de lezers belangstelling
te kunnen wekken. 73 In onze literatuur is Rotgans
afgezien van Franciscus
Plante, maar diens Mauritias is een Latijns epos
de eerste, die daarvan afwijkt. Hij kiest nadrukkelijk een contemporaine stof
zo contemporain zelfs
dat hij bij het concipiëren van zijn epos nog niet weten kon, hoe de afloop
zou moeten zijn. 74
Daarbij dreigde er voor hem van twee kanten gevaar. De historische feiten
waren zo talrijk en zo algemeen bekend dat de dichter, wilde hij geloofwaardig
blijven, niet veel anders kon doen dan ze op de voet volgen op gevaar af
te vervallen tot het schrijven van een rijmkroniek. Een ander gevolg van de
eigentijdse stof was, dat de dichter er te rechtstreeks bij betrokken bleef om de
' 2 Zie boven, blz. 701-702.
73 Zie boven, blz. 152-153.
4 Zie boven, blz. 710-711.
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verhaalde gebeurtenissen niet telkens te begeleiden met persoonlijke reacties
en exclamaties. Dat bracht hem gevaarlijk dicht in de buurt van de lyrische
lof-, vreugde- en rouwdichten, die aan het einde van de 17de eeuw zo veelvuldig naar aanleiding van de feiten van de dag geschreven werden en die vaak
werden aangeduid als „heldendichten" wat het vervagen van de grens tussen epiek en lyriek in de hand werkte.
Rotgans schijnt het laatste gevaar niet te hebben onderkend. In ieder geval
doet hij in zijn epos geen moeite het te vermijden. Waarschijnlijk hadden de
vele en vaak episch-getinte actualiteits-gedichten, waarmee zijn tijdgenoten
hij zelf niet uitgezonderd op belangrijke gebeurtenissen plachten te reageren,
hem zo vertrouwd gemaakt met de combinatie van feit en commentaar, dat
hij die bij het behandelen van contemporaine stof als normaal beschouwde
óók als dit in de vorm van een epos gebeurde. 75 In zoverre kan men dan ook
zeggen, dat de Wilhem mede bepaald werd door de traditie van het politieke
en militaire gelegenheidsgedicht. Wat in Vondel's Verovering van Grol als een
spel begonnen was, vindt hier zijn eindpunt als ernst.
Het gevaar van de rijmkroniek heeft Rotgans daarentegen duidelijk gezien.
Het is zelfs zoals hij in zijn Aan den Lezer vermeldt om dááraan te ontkomen, dat hij „de regels van een Heldendicht" heeft gevolgd. Uit zijn specificatie van die regels blijkt, dat hij met „Heldendicht" uitsluitend het Vergiliaanse epos op het oog heeft en geen ogenblik denkt aan een alternatieve verschijningsvorm van het genre als de Pharsalia. Daarmee conformeert hij zich
trouwens aan de poëtica van zijn tijd, die de Pharsalia te historisch achtte om
meer dan een kroniek te mogen heten. In overeenstemming met deze opvatting
zal Rotgans ongetwijfeld het epos van Lucanus beschouwd hebben als voorbeeld van hoe het niet moest.
Epopisering van eigentijdse geschiedenis in Vergiliaanse trant bracht echter
eigenaardige moeilijkheden mee. De Aeneis is tenslotte een legendarisch epos,
waarin de dichter zich slechts aan de historie behoefde te binden waar en zoals
hij dat zelf verkoos. Bij contemporaine stof stonden daarentegen inhoud en
handelingsverloop van het epos van tevoren vast. Met andere woorden: de
auteur kon er niet aan ontkomen van zijn werk een historie-epos te maken,
d.w.z. het over de hele linie kroniekmatig te funderen. Was het mogelijk op
zulk een basis tèch een Vergiliaans epos te realiseren?
Het is interessant na te gaan, hoe Rotgans dit geprobeerd heeft en in hoeverre hij daarin is geslaagd. Bij mijn inhouds-overzicht in de vorige paragraaf
heb ik getracht de desbetreffende gegevens duidelijk genoeg te doen uitkomen
om er hier naar te kunnen verwijzen.
Zelf noemt de dichter als belangrijk middel „om niet historischer wyze en
vervolgens te gaan" zijn begin mediis in rebus, met het verhaal-achteraf van
wat er voordien gebeurd was. Maar dat is tenslotte slechts een kwestie van
dispositio: indeling van de stof. Het eigenlijke probleem lag elders. Het ging
erom, hoe de stof-zelf, met behoud van haar historiciteit, gemanipuleerd moest
worden om zich te lenen voor epopisering naar Vergiliaans model. Rotgans
heeft op drie manieren getracht dit te bereiken: 1. door zoveel mogelijk alles
te centreren om de persoon van zijn held; 2. door zijn lezers oog- en oorgetuige
"b Ik geloof niet, dat wij hier aan invloed van Lucanus moeten denken. Als Rotgans over
„heldendicht" spreekt, heeft hij de Aeneis op het oog en niet de Pharsalia; zie de
volgende alinea.
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te maken van wat er gebeurt; 3. door het Wonderbaarlijke een plaats te geven
in zijn verhaal. Elk van deze drie punten is belangrijk genoeg om er wat nader
op in te gaan.

Centrering
Op zichzelf lag het voor de hand, Willem In tot middelpunt van het epos te
maken; dat was Aeneas bij Vergilius immers ook. Maar in de praktijk bracht
dit uitgangspunt complicaties mee. Het betekende dat de eigenlijke fabula
slechts gebeurtenissen zou kunnen omvatten, waarin de Prins een rol speelde of
waarbij hij althans rechtstreeks betrokken was. Historische voorvallen die
daarbuiten vielen, maar voor de politieke of militaire gang van zaken tè veel
betekenis hadden gehad om overgeslagen of met een enkel woord afgedaan
te kunnen worden, dienden aan de orde te komen in episoden: excentrisch ten
opzichte van de hoofdhandeling en toch op de een of andere manier daarmee
verbonden.
Rotgans heeft deze consequentie inderdaad getrokken. Het duidelijkst blijkt
dit uit de moeite, die hij zich gegeven heeft om de krijgsverrichtingen ter zee
af te splitsen van die te land. Willem behaalde zijn oorlogsroem te velde, en de
aandacht mocht in de hoofdhandeling daarvan niet worden afgeleid door de
beschrijving van zeeslagen, waaraan hij geen deel had gehad. Aan de andere
kant zou hij zonder die overwinningen ter zee geen kans gekregen hebben
zich te land als veldheer te handhaven. Dat geldt met name voor de oorlog
van 1672-1674. Als De Ruyter bij Solebay, Schooneveld en Kijkduin de
Engels-Franse vloot niet teruggeslagen en daarmee een landing op de Hollandse kust verhinderd had, zou de Republiek ondanks Willem's inspanningen
verloren zijn geweest. Iedereen wist dat. Het zou daarom tot ongeloofwaardigheid hebben geleid, als de dichter geen recht had doen wedervaren aan De
Ruyter zij het in een episode, en op een plaats waar de krijgsroem van
Willem er niet door kon worden overschaduwd.
Wij hebben gezien, hoe dit werd gerealiseerd. 76 In het eerste boek, nog
vóórdat de hoofdhandeling goed op gang is gekomen, last Rotgans de episodeDe Ruyter in. Hij laat de Theems-godin aan haar nimfen het verhaal doen
van de vier zeeslagen op de Noordzee, waarvan zij getuige is geweest. Daarmee heeft hij bereikt, dat in het tweede boek Bentinck alleen over de landoorlog van 1672-1674 behoeft te spreken, waarvan Willem III de ziel was geweest. Maar de Theems-godin houdt niet op bij Kijkduin. Zij vertelt 66k
over de strijd ter zee van 1674 tot 1676, toen de Ruyter in de Middellandse
Zee opereerde en daar in de slag bij de Etna dodelijk gewond werd. Omdat
zij daar zelf geen getuige van is geweest, kan zij dit slechts doen uit de tweede
hand. De dichter kiest daarvoor de vorm van een voorspelling door Neptunus
na de slag bij Kijkduin een voorspelling die zij wèl gehoord kan hebben,
nu die in de Noordzee werd uitgesproken. Het bezwaar, dat op het ogenblik
van vertellen deze profetie al werkelijkheid is geworden en dus geen prospectieve functie meer heeft, werd door Rotgans blijkbaar niet als zodanig aangevoeld. Hij laat zonder meer door de Theems-godin erkennen: „Hier zweeg
Neptunus; en 't Orakel is vervult" (I, blz. 20). Daarmee is dan het maritieme aspect van de oorlog 1672-1678 afgehandeld en kan het in de boeken
II en ni verder buiten beschouwing worden gelaten. In structureel opzicht valt
76

Zie boven, blz. 727.
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aan de oplossing van Rotgans voor zijn probleem een zekere verdienste niet te
ontzeggen, al bevredigt zij toch niet helemaal. Daarvoor doen de aanleiding
tot het verhaal van de Theems-godin zij wil de slapende Willem niet wakker
maken en de combinatie van ooggetuige-verslag met vervulde profetie daarin wat te geforceerd aan. Bovendien wordt de hoofdhandeling erdoor onderbroken op een moment, dat deze nog te weinig gestalte heeft gekregen om dat
te kunnen verdragen.
In het zevende boek wordt ditzelfde procédé, zij het op kleiner schaal, nogmaals toegepast met betrekking tot de zeeslag bij Kaap La Hogue in mei
1692.77 Ook deze slag was te belangrijk om met enkele woorden te kunnen
worden afgedaan. De vernietiging van de Franse zeemacht door de Engelse
en Hollandse vloten was een beslissend moment in de Negenjarige Oorlog:
voortaan konden de Bondgenoten al hun aandacht en energie richten op de
strijd te land. Maar weer laat Rotgans het bij een episodische behandeling.
Ditmaal is het Triton, die de voorspelling van Neptunus omtrent de zeeslag
gehoord heeft en ze nu doorgeeft aan de zeegodinnen, met wier hulp hij Willem bij diens terugkeer naar Engeland aan het einde van 1691 in veilige haven
heeft gebracht. Alleen is het nu een wèrkelijke voorspelling, die op het ogenblik van vertellen nog in vervulling moet gaan. Verschil maakt dit overigens
niet, want de zeeslag bij La Hogue komt verder-op in het epos niet meer ter
sprake. Als „orakel" het woord dat Rotgans gebruikt is de tweede voorspelling van Neptunus dus even weinig functioneel als zijn eerste. Beide dienen
slechts als middel om belangrijke feiten te vermelden, die zich niet in de hoofdhandeling lieten inpassen.
Behalve de strijd ter zee moest de dichter ook een krijgsverrichting te land
als episode afdoen, omdat zijn held er niet rechtstreeks bij betrokken was: de
onderwerping van Ierland door Godard van Reede in het zevende boek.
Rotgans zag die blijkbaar als een tè belangrijk wapenfeit om ze in de hoofdhandeling terloops af te doen als afronding van de successen, die Willem in
de slag aan de Boyne en zijn daarop gevolgde Ierse campagne behaald had. De
veldtocht van Van Reede moest een eigen reliëf krijgen in een aparte narratio,
en dat was alleen mogelijk in de vorm van een episode. In mijn inhouds-overzicht heb ik al aangegeven, waaraan de bijzondere belangstelling van Rotgans
voor Van Reede moet worden toegeschreven. 78 Hier gaat het er slechts om,
hoe hij de desbetreffende episode in zijn epos inlast. Het antwoord luidt: op

een veel minder gecompliceerde manier dan bij de strijd ter zee, namelijk door
er een uitvoerig bode-verhaal van te maken.
Nadat zo de hoofdhandeling voor de held is vrijgemaakt, kan deze daarin zonder bezwaar de centrale plaats innemen. En dat doet hij dan ook, onbetwist. Op dit punt is de dichter verrassend goed in zijn opzet geslaagd.
Actualisering

Onder „actualisering" versta ik in dit verband: het vorm-geven aan de verhaalde gebeurtenissen op een manier, die ze voor de lezer tot een actualiteit
maakt, d.w.z. ze voor hem concreet genoeg doet worden en dicht genoeg bij
hem brengt om ze als onzichtbare oog- en oorgetuige te kunnen mee-beleven.
Het is een essentieel bestanddeel van alle epiek, en het spreekt dus vanzelf dat
" Zie boven, blz. 745.
78

Zie boven, blz. 744.
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ook Rotgans actualiseert. Men kan zich echter moeilijk aan de indruk onttrekken, dat hij dit wel eens nadrukkelijker doet dan strikt noodzakelijk zou
zijn geweest, alsof hij elke gelegenheid aangrijpt om te doen uitkomen dat hij
géén rijmkroniek schrijft.
De twee voornaamste middelen, die hij daartoe aanwendt, zijn het sprekend
invoeren van zijn personen en de detail-beschrijving. Beide zijn voor het epos
volkomen legitiem, maar vooral van het eerste maakt Rotgans wel een héél
overdadig gebruik. Met name de liefde tussen Willem en Maria wordt in
hoofdzaak „uitgebeeld" door middel van wederzijdse aanspraken, waarin zij
uiteraard in gestileerde vorm hun gevoelens en bedoelingen bloot leggen.
De dichter heeft niet weten te voorkomen dat de uitvoerigheid en de frequentie
daarvan tot een zekere monotonie leiden, nog versterkt door het feit dat er
ook in ander verband telkens „aanspraken" voorkomen en dat hijzelf zich
meermalen in een apostrophe tot zijn personages richt.
De detail-beschrijving treedt het meest naar voren in de tekening van gevechtshandelingen. Rotgans houdt daarbij in grote lijnen wel rekening met
het werkelijke verloop van de beschreven slagen, maar dat is voor hem toch
niet de hoofdzaak. Het is er hem in de eerste plaats om te doen, zijn lezers de
hevigheid en de bloedigheid van het gevecht zo levendig mogelijk voor ogen te
stellen door een reeks moment-opnamen van details. Wij herkennen daarin de
invloed van Tasso's mêlée-beschrijvingen, zoals wij die eerder aangetroffen
hebben in de Mauritias van Lambert van Bos. 79 Daarmee is tevens gezegd, dat
Rotgans die invloed niet rechtstreeks behoeft te hebben ondergaan, al is dit
niet uitgesloten. Hij kan er ook indirect mee in aanraking gekomen zijn, door
bemiddeling van Van Bos of wat veel waarschijnlijker is van Vondel,
wiens Verovering van Grol er een flink stuk van zijn levendigheid aan dankt.
Maar ook in dit opzicht slaagt de dichter er niet in, een zekere monotonie
te vermijden. Zijn details zijn vaak scherp gezien Rotgans was tenslotte
officier te velde geweest , maar dragen een zo algemeen karakter dat zij
praktisch telkens weer op hetzelfde neerkomen. Op de duur gaat de lezer er
te veel een schablone in herkennen om er opnieuw door te worden geboeid.

Mythologisering
Zoals hierboven al ter sprake gekomen is, hield Rotgans zich in zijn hantering van het Wonderbaarlijke aan de opvattingen van Boileau. 80 Afgezien van
de korte hemel-scène in het zesde en de bijeenkomst van de Helleraad in het
achtste boek, die beide te incidenteel en algemeen blijven om meer te zijn dan
uitzonderingen die de regel bevestigen, onthoudt hij zich zorgvuldig van het
merveilleux chrétien. Daarentegen maakt hij onbekommerd gebruik van het
merveilleux pa'ien. Waar hij er maar enigszins kans toe ziet, stoffeert hij zijn
narratio met figuren uit de mythologie van de Oudheid, aangevuld met stroomnimfen en personificaties van deugden of ondeugden naar eigen vinding. Verhoudingsgewijs nemen die laatste slechts een bescheiden plaats in; Rotgans' gepersonificeerde deugden komen niet tot werkelijk leven en behouden het statische karakter van figuren op een allegorische prent. Daarentegen zijn de klassiek-mythologische verbeeldings-gestalten in volle actie. De windgod Aeolus
speelt een rol bij vrijwel elke overtocht van Willem naar of van Engeland. De
Zie boven, blz. 474-475.
° Zie boven, blz. 721-722.
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zee is bevolkt met watergoden en -godinnen op een wijze die herinnert aan bepaalde passages uit Gorter's Mei. Mars en Bellona jagen boven de slagvelden
hun wagen door de lucht en hitsen de strijdenden tot groter felheid aan. Soms
maakt de dichter van zijn mythologische figuren gebruik om ze een functie te
geven in de narratio. De Theems-godin vertelt van . de zeeslagen bij Solebay,
Schooneveld en Kijkduin. Neptunus geeft „orakels" omtrent de gevechten in
de Middellandse Zee en bij Kaap La Hogue. Wanneer Mars na de vrede van
Nijmegen door de Faam uit de Zuidelijke Nederlanden verdreven wordt, voorzegt hij zijn terugkeer met verhevigd geweld binnen enkele jaren. En zo zou
er nog wel meer te noemen zijn.
activiteit blijven echter óók de mythodeels functionele
Ondanks hun
logische gestalten in wezen allegorieën. Geen ogenblik worden zij door de
naar het voordichter als méér dan dat voorgesteld of bedoeld. Zij doen
schrift van Boileau81
dienst als versiering: uiterlijk ornament. Er is geen
sprake van, dat zij op enigerlei wijze de handeling beheersen. Als men zich alle
mythologische allegorieën en personificaties uit het epos wegdenkt, verandert
alleen maar de vorm, terwijl de inhoud onveranderd blijft. Met andere woorden: het mythologisch-Wonderbaarlijke van Rotgans houdt géén verband met
de centrale idee van de Wilhem, laat staan dat het er de drager van zou zijn.

De centrale idee
Ik heb mijn best gedaan in mijn inhouds-overzicht zoveel mogelijk alle indicaties te vermelden, waaruit valt op te maken dat Rotgans inderdaad is uitgegaan van een centrale idee, die het gehele verloop van zijn epos omvatte en
bepaalde. Het was er hem nièt om te doen, het leven van Willem Iii te bezingen
en zijn opeenvolgende krijgsdaden te verheerlijken, alsof deze enkel maar een
groot vorst en een machtige oorlogsheld zou zijn geweest. Hij wilde met zijn
heldendicht uitdrukking geven aan de vaste overtuiging, dat God-zelf Willem
geroepen had om in Zijn naam de beschermer van geloof en vrijheid te worden
in geheel West-Europa. Hij wilde doen zien, hoe de Hemel door hem in de
geschiedenis ingreep, toen de machten van het Kwaad zich opmaakten om de
vrije wereld met geweld en gewetensdwang aan zich te onderwerpen. God had
Willem op diens taak voorbereid door hem de Republiek te doen bevrijden
van de Franse overheersing. Daarna had Hij in hem de liefde voor Maria
Stuart wakker geroepen, en in haar voor hem, om door hun huwelijk een hechte verbintenis tussen Holland en Engeland mogelijk te maken. Dank zij dit
huwelijk werd in 1688 Engeland gered, en met de kroning van februari 1689
was Willem op de plaats gekomen, die God voor hem bestemd had en die
hem in staat stelde Gods kampioen te zijn. En dat was Willem, eerst in Ierland,
daarna op het vasteland. Hij had een lange strijd te voeren, vol tegenslagen en
teleurstellingen, maar omdat het de strijd van God was, stond de uitslag bij
voorbaat vast. Als een tweede Constantijn overwon Willem tenslotte in hoc

signo de onoverwinnelijke Lodewijk xIv en dwong hem tot een vrede die praktisch de status quo van vóór de oorlog herstelde.
Zo meen ik, dat wij de centrale idee van de Wilhem mogen formuleren. Dat
de dichter, toen hij waarschijnlijk in het voorjaar van 1695 82 met zijn
werk begon, nog niet weten kon wanneer en waar de vrede tot stand zou ko81
82

Boileau, L' Art poétique III, 189: „Sans tous ces ornements, le vers tombe en langueur".
Zie boven, blz. 709-710.
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men die de overwinning van zijn held bezegelde, doet daar niets aan af: wie
met en voor God streed, moèst uiteindelijk zegevieren. Evenmin wordt deze
centrale idee aangetast door het feit dat Rotgans bij de voltooiing van zijn
tweede deel de vrede van Rijswijk niet meer als een definitieve overwinning
van Willem In kon voorstellen en alweer ernstig rekening moest houden met
een nieuwe oorlog. Dat maakt wel de afsluiting van het epos aarzelend en
zwak zozeer zelfs dat de dichter een eventuele voortzetting aankondigt (die
dan naar de wèrkelijke overwinning had moeten voeren) , maar laat de fundamentele opzet onverlet.
Men kan niet zeggen, dat Rotgans het licht van zijn centrale idee onder de
korenmaat heeft gezet. Telkens weer geeft hij onomwonden uitdrukking aan
zijn visie op de Prins als uitverkoren Godsheld. Het duidelijkst gebeurt dit
aan het einde van boek i, als hij bij het huwelijk van Willem en Maria
zij
het met de restrictie „'t Scheen of ..."
een Engel de bedoelingen laat uitspreken die God ermee heeft. 83 Maar daarnaast staan tal van versregels in de
volgende boeken, die er min of meer direct naar terugverwijzen. Zo komen in
boek Iv de Engelsen omtrent Willem tot de conclusie: „De Godheid heeft den
Held geteelt, om hulp te biên // Aan 't onderdrukte volk" (I, blz. 159). Als in
boek vi Willem bezig is met de gevaarlijke overtocht naar Holland in 1691, zet
de dichter zijn enige hemel-scène in met de woorden: „Maar d'Opperkoning,
die voor Wilhems leven waakt, // [ ... ] ziet neder uit de transsen // Van 't
heilig hofpaleis" (II, blz. 80). In boek vin volgt op de ontdekking van de grote
samenzwering der Jacobieten tegen Willem's leven: „zo word die dodelyke slag
// Zelf door Gods hand gestuit, en gansch Euroop behouden" (II, blz. 182).
En dit zijn slechts enkele voorbeelden, die gemakkelijk vermeerderd zouden
kunnen worden. Wanneer wij verder in aanmerking nemen, dat Rotgans' tijdgenoten met deze visie op Willem in vertrouwd waren en ze goeddeels met
hem deelden, behoeven wij er dan ook niet aan te twijfelen, of de centrale idee
van zijn epos werd door hen volkomen begrepen.

Structureel tekort
Toch ligt juist hier het zwakke punt van de Wilhem. De centrale idee zit er
impliciet in, maar komt er niet expliciet uit. Zij staat op de achtergrond van
de handeling, maar is er niet de agens, de drijvende kracht, van. In structureel
opzicht blijft zij een bijkomstigheid in plaats van het grondmotief te zijn dat alle afzonderlijke gebeurtenissen beheerst en samenbundelt tot één continu geheel. Het gevolg daarvan is, dat een werkelijke eenheid van handeling ontbreekt. Structureel gezien is Rotgans' epos, ondanks zijn incidentele verwijzingen naar de centrale idee, veeleer een juxta-positie van opeenvolgende feiten geworden dan een com-positie.
De oorzaak daarvan is de aansluiting van de dichter bij de opvatting van
Boileau, dat het merveilleux chrétien als profanerend spelen met het Heilige
moest worden afgewezen. Daarmee werd voor Rotgans de mogelijkheid afgesloten, de strijd van Willem pro libertate et religione structureel te plaatsen in
het grote kader van de metaphysische worsteling tussen Goed en Kwaad, God
en Duivel. Hij hield slechts het merveilleux palen over, dat onmogelijk de
drager kon zijn van een Christelijk grondmotief. Dat kon alleen maar min of
meer rechtstreeks uitgesproken, nièt episch uitgebeeld worden.
° 3 Zie boven, blz. 728.
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Het is niet overdreven te zeggen, dat de invloed van Boileau funest is geweest voor het epos van Rotgans. De conceptie is zodanig dat zij
structureel-episch gezien
gedacht was vanuit het merveilleux chrétien, in geheel
dezelfde sfeer als die van Tasso's Gerusalemme en Vondel's Joannes. Het optreden van Hemel en Hel was er onmisbaar, omdat het gebeuren zich volgens
die conceptie evenzeer afspeelde op bovennatuurlijk als op natuurlijk niveau.
De strijd op aarde kon niet overtuigend worden uitgebeeld zonder de achtergrond van die tussen God en Satan. Het is de principiële fout van Rotgans niet
te hebben begrepen, dat hij in dit epos Boileau's opvatting niet kon volgen
zonder onherstelbare schade voor de structuur van zijn werk. Misschien mogen
wij aannemen dat hij dit op de duur zelf min of meer is gaan inzen. Dat zou
de inconsequentie kunnen verklaren van de éne hemel- en de éne helle-scène in
zijn zesde, respectievelijk achtste boek. Maar daarmee kon uiteraard het geheel niet meer worden gered; dat blééf de kern missen die agens had moeten
zijn.
Het is natuurlijk niet mogelijk aan te geven, hoe de Wilhem naar Tassoniaans-Vondeliaans model geworden zou zijn. Maar wel kunnen wij ons een
denkbeeld vormen van wat er grosso modo aan Christelijk-wonderbaarlijke
episoden te verwachten zou zijn geweest. Het begin had evenals in de
Gerusalemme en de Joannes een neerzien van God op de aarde kunnen zijn,
waarbij Hij de machinaties van Lodewijk xiv en Jacobus II waarnam en tot
ingrijpen besloot. Daarop had de roeping van Willem kunnen volgen, eventueel
niet door een rechtstreekse opdracht, maar door hem liefde te doen opvatten
voor Maria Stuart. Dan: alarm in de hel, waar Satan het gevaar doorziet en
tegenmaatregelen treft. En verder op beslissende momenten steeds een evocatie
van de begeleidende activiteit op bovennatuurlijk niveau, ongeveer op de wijze
waarop de dichter die in zijn zesde en achtste boek éénmaal bij zijn narratio
betrokken heeft. Op deze manier zouden de eenheid en continuïteit van
de handeling gewaarborgd zijn geweest, doordat alle gebeurtenissen uit het
leven van Willem geduid hadden kunnen worden als zichtbare exponenten
van de nooit aflatende strijd, die God voert tegen de machten van het Kwaad
en de Hel. Of en hoe Rotgans er bij een dergelijke opzet in geslaagd zou zijn
ook de tragiek van Maria's ontijdige dood op bevredigende wijze binnen dit
kader een plaats te geven, is een academische vraag die wij kunnen laten
rusten. De dichter richtte zich nu eenmaal naar Boileau en werd dus niet geconfronteerd met het probleem, dat zich hier anders wellicht zou hebben voorgedaan.
Overigens dient erkend te worden dat Rotgans
gegeven zijn afwijzing van
het merveilleux chrétien
althans voor de inzet van zijn epos de best mogelijke oplossing heeft gevonden. Het begin met de bruidsgang en het huwelijk
van Willem vestigt onmiddellijk de aandacht op het decisieve moment van
Gods leiding in diens leven. En de dichter onderstreept dat door het Godsorakel van de Engel die „scheen" neer te dalen om daarop te wijzen: een compromis tussen Tasso en Boileau, dat nogmaals de incompatibiliteit van de conceptie met de uitwerking aan het licht brengt. Maar na deze gelukkige inzet ziet
Rotgans geen kans om dit motief de dominerende positie te laten behouden,
die het had moeten hebben.
Deel I en Deel II

Hoewel de acht boeken van het epos als één geheel werden ontworpen,
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heeft de afzonderlijke publikatie van deel i in 1698 ze toch doen uiteenvallen
in twee helften, die zich duidelijk van elkaar onderscheiden. Het eerste deel
is beter geslaagd dan het tweede. De dichter schreef het uit de geestdrift van
zijn grootse visie met vaart en overtuiging. De vier boeken voeren
deels
retrospectief (het verhaal van Bentinck)
Willem vanaf een uitzichtloos begin naar het hoogtepunt van de honing in Westminster Abbey. Ondanks enkele zwakke punten in de compositie met name het te lange relaas van de
Theems-godin over de strijd ter zee in boek I, en de te uitgebreide verheerlijking van de vrede van Nijmegen in boek III is het een meeslepend verhaal geworden, omdat de dichter er zelf door werd meegesleept. Een bezwaar
is echter, dat door de afzonderlijke publikatie de koningskroning te veel nadruk
heeft gekregen. In het gehéél van het epos moet die kroning worden gezien als
uitgangspunt voor de grote strijd tegen Lodewijk xiv, die erdoor mogelijk
werd gemaakt. Als afsluiting van deel I krijgt zij echter het karakter van een
definitieve afronding, waarop eigenlijk niets meer zou behoeven te volgen:
eind- in plaats van tussen-station. Wanneer twee jaar later het tweede deel
verschijnt, kan die indruk niet meer worden weggenomen. De vier laatste
boeken worden eerder beschouwd als een zelfstandig vervolg op de eerste vier
dan als een organische voortzetting daarvan. Het nieuwe exordium aan het
begin van boek v werkte dit misverstand trouwens in de hand.
Maar ook de toon is anders. Rotgans schreef zijn tweede deel niet uit dezelfde geestdrift voor zijn conceptie als het eerste, althans niet voor wat de
laatste boeken betreft. In de boeken v en vi vallen nog dezelfde vaart en overtuiging op te merken, die karakteristiek zijn voor de eerste helft van het epos.
Weliswaar is het zesde boek wat langdradig in de beschrijving van Willem's
bezigheden tijdens zijn verblijf in Londen tussen de Ierse veldtocht en het
vertrek naar Holland, maar dergelijke inzinkingen komen ook in de compositie
van deel i wel voor. Naar de tóón is er hier nog wel degelijk aansluiting bij
de eerste vier boeken.
In boek vii en viii wordt dat gaandeweg anders. Voor een deel zal dit
wel toegeschreven moeten worden aan het feit dat er
afgezien van de herovering van Namen
geen spectaculaire successen van Willem te vermelden
vielen. De onderwerping van Ierland door Van Reede en de vernietiging
van de Franse vloot bij Kaap La Hogue, beide in boek vit als „episode" ingelast, kunnen dit manco niet goedmaken. Maar de eigenlijke reden lag, dunkt
mij, elders. Toen Rotgans deze boeken schreef, was hij bezig het geloof in zijn
concept te verliezen. De vrede van Rijswijk was niet de definitieve overwinning
gebleken, die zij krachtens dat concept had moeten zijn. Dat maakte het voor
de dichter steeds moeilijker aan de oorspronkelijke opzet vast te houden en
naar die vrede toe te werken als naar een apotheose. In boek vii doet hij dit
nog wel, maar zonder de oude geestdrift: plichtmatig. In boek vul gaat hij
aanvankelijk op dezelfde manier door, tot hij toekomt aan de dood van Maria.
In de beschrijving daarvan kan hij zich nog eens volledig laten gaan, in diepe
bewogenheid om dit tragische sterfgeval. Het wordt een nieuw hoogtepunt.
Maar een hoogtepunt, dat organisch nauwelijks meer met de hoofdhandeling
verband houdt. Er wordt geen enkele poging gedaan om de episode van
Maria's dood en Willem's rouw te integreren in de centrale idee van het epos.
Zij staat min of meer apart. In dit verband is het niet zonder betekenis, dat de
dichter bij de inzet van deze episode de hulp inroept van een andere Muze dan

Kalliope of Klio, en wel die van Melpomene, Muze van tragedie en rouwklacht
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(II, blz. 156).
Met enige moeite keert hij daarna weer tot Klio terug, om de
twee feiten te verwerken die nu eenmaal niet onvermeld konden blijven: de
verovering van Namen en de grote samenzwering van de Jacobieten. Vooral
van de strijd om Namen weet hij een verdienstelijke passage te maken. De
overwinning van Willem roept bij hem weer iets van de oude geestdriftige toon
wakker. Maar dat kan toch de eenheid en de vaart niet meer in het epos terugbrengen. De beide laatste episoden blijven vrij los van het geheel staan, en
maken meer de indruk aanhangsel dan onderdeel te zijn. En dan verzandt
tenslotte de grootse conceptie definitief in het matte slot over de vrede van
Rijswijk, waarop ik in het inhouds-overzicht al gewezen heb. 84
Het tweede deel van de Wilheyn demonstreert wel heel duidelijk dat Tasso
gelijk had, toen hij contemporaine geschiedenis als onderwerp voor een epos
afwees. Niet alleen om de door hem genoemde reden, dat bij een fabula over
recente gebeurtenissen de verbeelding te veel aan banden gelegd wordt om tot
haar recht te kunnen komen. 06k omdat de politieke situatie zo snel kan veranderen, dat de interpretatie van de feiten door de dichter en zijn daarop
gebaseerde epische conceptie de kans lopen achterhaald te zijn vóórdat de
uitwerking van die conceptie voltooid is.
§ 6.

DE „WILHEM" ALS POËZIE

In zijn biographie van Rotgans maakt Francois Halma een tweetal opmerkingen, die ons behulpzaam kunnen zijn bij een poging de aard van diens
dichterschap te benaderen.
De eerste van deze opmerkingen betreft de wijze waarop Rotgans zijn
verzen placht voor te dragen. Halma deelt daarover mee:
wanneer hy zommige zyner hoogdravende Dichtstukken, in 't gezelschap
van vrienden, uitbromde, 85 geschiedde zulks met zoo eene donderende en
luidruchtige uitspraake, dat [ ... ] vloer en wanden scheenen te beeven,
en het vertrek noch naderhant eenige uuren lang met zyne schaterende
uitgalminge [ ... ] vervult scheen. 86
Ook als wij met Te Winkel aannemen dat in Rotgans' tijd „het voordragen
van verzen met klankrijke, krachtige, ja donderende stem [ ... ] bijna algemeen
bewonderd (werd)", 87 mogen wij er toch wel van uitgaan dat het hier een excessief geval betreft. Als de dichter slechts gedaan had wat toentertijd vanzelf
sprak, zou Halma dat niet tot tweemaal toe zelfs zo nadrukkelijk hebben
vermeld. Rotgans liet zich blijkbaar gemakkelijk door zijn gevoelens meeslepen,88 waarbij hij de neiging had tot buitensporigheid te vervallen.
Halma's tweede opmerking hangt samen met wat hij vertelt over de gewoonte van de dichter zijn werk telkens weer te overzien en te polijsten. 89 Dit voort84

Zie boven, blz. 748.

uitbromde: uitgalmde.
8 ó Lukas Rotgans Poézy, Voorberecht, blz. [22].
87 J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde',
85

deel V (Haarlem
1924), blz. 13, noot 1. — Te Winkel geeft geen vind- of bewijsplaatsen voor zijn verzekering aan.
88 In dit verband is ook de „ruzie op de Maarsense trekschuit" veelzeggend, waarop
Mevrouw van Schaik-Verlee wijst (Rotgans' leven op de keper beschouwd, blz. 92).
89 Zie boven, blz. 716.
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durend herlezen van zijn verzen leidde er vanzelf toe dat „hy ze dan ook zoo
vast zyn geheugen inprentte, dat hy ze meest, zonder haperinge, van buiten
kon opzeggen". 90 En dat bracht zijn bezwaren mee. Immers:
hoe het geheugen meer met opgestuuwde gedachten, vooral in gebonde
Parnastaale, wordt bezwaart, hoe ook de geest minder vlugheit heeft in
de bevattinge, en verlustiging van Pindus verrukkende gezichten, en hartstreelende zoetigheden; gelyk wylen de Dichter, nevens de Heer Vollenhove, my wel hebben geklaagt, dat de vinding der rymklanken, als ook de
keure der gelykzinnige woorden, 91 hun heel zwaar vielen
... 92

Men kan bepaald niet zeggen, dat Halma zich hier erg duidelijk uitdrukt! Ik
meen echter, dat wij het citaat ongeveer als volgt mogen paraphraseren: „Doordat Rotgans en Vollenhove hun vroegere verzen zo vast in het hoofd hadden,
konden zij niet meer loskomen van de daarin gebruikte wendingen, beelden
en rijmcombinaties. Die hadden zich in hun geest gefixeerd en sloten bij het
schrijven van een volgend gedicht spontaneïteit en nieuwe vondsten vrijwel
uit. Voor elke situatie en elke emotie lagen de clichés klaar".
Die vermindering van poëtische flexibiliteit werd nog in de hand gewerkt
door de Parnastaal, die aan het einde van de 17de eeuw voor serieuse verzen
als een conditio sine qua non werd beschouwd. Rotgans schreef zijn epos dan
ook „in eene zuivere, krachtige, en hoogdravende Parnastaale", zoals Halma
het formuleert. 93 Zoals men weet, wordt met deze term de dichterlijke taal
bedoeld, die zich in de loop der eeuw uit de praktijk met name van Vondel
ontwikkeld en gaandeweg een conventioneel karakter gekregen had. Zij
bond de dichters aan verhevenheid van toon, bloemrijke stijl, ongemeenheid
van zegging. Vondel had daarvoor een zo stevige grondslag gelegd, dat zijn
invloed telkens weer in hun werk te herkennen valt. Maar een dergelijke gebondenheid leidt onvermijdelijk tot verstarring. Er kan binnen de enge grenzen
van de Parnastaal eigenlijk alleen nog maar op de traditionele vormen gevarieerd worden. En het is niet verwonderlijk, dat die variatie veelal gezocht werd
in een vèrder-gaan op de door Vondel gebaande wegen. Tot op zekere hoogte
zou men kunnen zeggen, dat zich de ontwikkeling herhaalt die uit de navolging
van Petrarca het Petrarkisme had doen ontstaan: bepaalde stijl-eigenaardigheden en vormen van beeldspraak werden uit hun context geïsoleerd en verder
uitgewerkt. Daarbij dreigde het gevaar voor overdrijving tot een préciosité
ridicule.

In de poëzie van de Wilhem zijn de sporen van dit alles duidelijk terug te
vinden.
Lucas Rotgans was ongetwijfeld van nature een dichter. Wie zijn epos met
aandacht leest, vindt telkens de bewijzen van poëtische verbeeldingskracht,
evocatief vermogen en echte bewogenheid. Maar hij had
vanuit onze huidige opvattingen bezien
zowel zichzelf als zijn tijd tegen. Hij verviel gemakkelijk tot excessen. De buldertoon van zijn voordracht correspondeert met de
rhetoriek en de hyperbolische beeldspraak van zijn verzen. De voorbeelden
eo Lukas Rotgans Poëzy, Voorberecht, blz. [29].

gelykzinnige woorden: synoniemen.
z Lukas Rotgans Poëzy, Voorberecht, blz. [30].
93
Ibidem, blz. [18].
91

9

758

liggen
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sterfbed ligt,
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Maria zich
zich na haar
de
manier waarop
waarop Rotgans
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De lusthof blaakt van min. 't albaste tuinsiraad,
De beelden schynen zelfs te leeven in dien staat;
En lonken tegen een. ja d'Echo voelt in 't herte
Een nieuwe minnevlam, of quynt aan d'oude smerte:
Zy zoekt haar lieveling Narcis' den hoftuin door,
En schreeuwt uit rots en steen: kom hier. waar vluchtge voor?
't Schynt of de bladen aan de dorre boomen groeijen,
En doodsche telgen by den winter jeugdig bloeijen.
De liefde ontvonkt het al in dezen blyden dag.
Nu schynt de zonnekar veel schooner als ze plag:
De rossen speelen in de blaakende gareelen.
0 tyd, gewenschte tyd, wat zult gy wondren teelen,
En heil en zegen door dit huwelyksverbond!
Maria zwygt niet meer; de liefde ontsluit haar mond:
Zy stemt den troudag toe.
(I, blz.38-39)

Ondanks een te-veel aan woorden en aan nadrukkelijkheid is er hier toch iets
dat ons treft: de prille liefde van Maria doet de herfstige paleistuin verkeren in
een locus amoenus.
Mijn tweede voorbeeld ontleen ik aan boek VI. Willem is na zijn Ierse veldtocht naar Londen teruggekeerd en wordt vóór het paleis door Maria begroet.
Zij
Treed uit haar hofpaleis, bestuuwt van maagdeschaaren,
Den Koning in 't gemoed. de tabbert, ryk bestrooit
Met helder diamant, bezaait met paerlen, plooit
5

Om 't levendig albast, en dekt de blanke leden,
't Bezielde marmer, net van boven tot beneden
Op 't kunstigst door natuur gevormt. de borst, half naakt,
Ontdekt twee heuveltjes, sneeuwwit en gansch volmaakt,
Die, door de kracht der liefde en haare vreugd bewogen,
Steeds zwoegen op en neêr. de lonken van haare oogen
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Verdoven t'eêl gesteent', dat uit haar vlechten straalt.
(II, blz.63)

Er is in deze beschrijving niets dat niet conventioneel is. En toch lééft Maria
hier en staat zij vóór ons in de volheid van al haar liefde en schoonheid.
§ 7.

CONCLUSIE

Het epos van Lucas Rotgans is een merkwaardige verschijning in de Nederlandse literatuur van de 17de eeuw. Het is van alles tegelijk en niets daarvan
helemaal. Er is altijd weer een restrictie nodig.
Het is een epos. Maar door de nauwe betrokkenheid van de dichter bij zijn
contemporaine stof en zijn contemporaine held heeft het een hymnisch-laudatief karakter, dat niet bij het epos past en rechtstreeks stamt uit de vreugdeen lofzangen bij belangrijke gebeurtenissen van de dag. Wat in de Verovering
van Grol nog een spel met de genres was, is dat hier niet meer. De hymne
werd in het epos geïntegreerd.
Het is Vergiliaans. Maar Rotgans is door zijn contemporaine stof te zeer aan
de historische feiten gebonden om aan de Aeneis meer te kunnen ontlenen dan
enkele uiterlijkheden: het begin mediis in rebus, het verhaal-achteraf aan de
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maaltijd, de overwinning als einde, de mythologische omkleding. 96 Met motieven als de brand van Troje, de liefde voor Dido, en de tocht door de onderwereld kon hij niets beginnen.
Het is nationaal-Christelijk in de trant van Tasso. Maar doordat de dichter
zich richtte naar de opvattingen van Boileau heeft het desondanks een
merveilleux palen in plaats van chrétien. En ook daarbij moet een restrictie
worden gemaakt: er is éénmaal een hemel- en éénmaal een helle-scène.
Het heeft een centrale idee, die het gehele verloop van de handeling omvat
en er een eenheid van maakt. Maar door zijn afwijzing van het Christelijkwonderbaarlijke heeft Rotgans structureel aan deze idee geen gestalte kunnen
geven. Als gevolg daarvan komt de eenheid van handeling niet tot haar recht.
Het is poëzie. Maar het dichterschap van de auteur blijkt niet sterk genoeg
om het te behoeden voor de gevaren van zijn eigen excessiviteit en voor de
verstarrende conventionaliteit van de contemporaine Parnastaal.
Voor de invloed, die er van Rotgans' Wilhem de Derde is uitgegaan, heeft
het laatste punt nauwelijks betekenis. Zijn tijdgenoten waren niet alleen aan
Parnastaal gewend, maar bewonderden die en wensten niet anders. Zij kwamen
er bij vrijwel alle moderne dichters mee in aanraking en hadden Rotgans
bepaald niet nodig om hun op dit punt de weg te wijzen.
Op episch gebied was deze daarentegen wèl een innovator. Zijn heldendicht
werd gezien als het eerste Renaissancistische epos dat de Nederlandse literatuur
had voortgebracht. Daarmee werd geen depreciatie van Vondel's Joannes de
Boetgezant bedoeld. Die werd volledig in zijn waarde gelaten. Maar vanwege
zijn Bijbelse stof kon dit werk niet als representant van het eigenlijke epos
worden aangemerkt. Het behoorde tot een genre apart, en Vondel zelf had
het niet als heldendicht willen benoemen. Bij Wilhem de Derde lag dit alles
anders. Het presenteerde zich openlijk als heldendicht; het bezong de daden
van een krijgsheld en was vol van oorlogsrumoer; het begon evenals de Aeneis
met een feestmaaltijd en een verhaal van vroegere avonturen; het wemelde
van mythologische goden en herinneringen aan de Oudheid. Wat kon men
nog meer wensen? Hier had voor het eerst een Nederlands dichter een epos
in de eigen taal gerealiseerd, en daarmee de weg gewezen voor verdere ontwikkeling van het genre!
Helemaal wáár was dit niet. Vijftig jaar tevoren had Lambert van Bos dat
ook al gedaan. Maar diens werk had geen enkele weerklank gevonden en
dientengevolge ook geen invloed uitgeoefend. Het was aan het einde van de
eeuw zo volkomen vergeten, dat de Wilhem inderdaad als een begin kon
worden beschouwd. En ditmaal sloeg dat „begin" wèl aan niet omdat
Rotgans een zoveel groter dichter was dan Van Bos (met name in de Mauritias), maar omdat een epopisering van „de wondere daaden van dien grooten
Koning, Wilhem den Derden"
zoals het in het woord-vooraf „Aan den
Lezer" heet
tegemoet kwam aan de wensen en verwachtingen van het publiek. 97
Zo werd dus de Wilhem voor het niet-Bijbelse epos wat de Joannes voor het
Bijbelse was: een primeur en een model. Tegenover de poëtische superioriteit
van Vondel stond voor Rotgans het voordeel van de actualiteit. En ook de
s e Ook hier neemt Aeolus als heerser over de winden een belangrijke plaats in. Vgl. boven,
blz. 695 en 697.
9 7 Zie boven, blz. 705.
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omvang van zijn werk zal indruk hebben gemaakt: met zijn 8972 versregels is
het meer dan 2 1 /2 maal zo lang als de Joannes.
Intussen wees de Wilhem in nog sterkere mate dan Vondel's epos in een
richting, die afweek van de epische voorschriften zoals deze op grond van
traditie en discussie in de poëtica waren vastgelegd. Rotgans' heldendicht gaat
daar op niet minder dan drie punten rechtstreeks tegenin. Het behandelt contemporaine stof; het integreert de hymne in de narratio; het maakt gebruik
van een heidens-mythologische apparatuur in een Christelijke context. Als
model voor het profane epos betekende het dan ook een ondermijning van
de eerbied voor de theorie, en fungeerde het onwillekeurig als vrijbrief voor
een beoefening van het genre, waarbij de regels niet meer het normatieve
uitgangspunt waren, maar slechts werden gehanteerd voor zover men er gebruik van wenste te maken (en voor zover men ze kende).
Aparte vermelding verdient in dit verband de eenheid van handeling.
Zoals wij gezien hebben, is deze in de Wilhem in principe wel aanwezig, maar
komt zij door Rotgans' afwijzing van het Christelijk-wonderbaarlijke structureel niet tot haar recht. Naar het uiterlijke aspect was er daardoor aanleiding
zijn werk op te vatten als een samenstel van opeenvolgende afzonderlijke
„handelingen" het huwelijk, de bevrijding van de Republiek, de tocht naar
Engeland, de Ierse veldtocht, enz. , die slechts door de gemeenschappelijke
held met elkaar verbonden waren en tezamen het relaas vormden van diens
levensloop. Dit misverstand opende de weg voor een ontwikkeling van het
Nederlandse epos in de richting van de „dichterlijke levensbeschrijving".
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HOOFDSTUK XVI

Terugblik en slotsom

Met de overgang van de 17de naar de 18de eeuw begint voor het Nederlandse epos een periode van ontwikkeling, die zich duidelijk van de voorgaande
onderscheidt. Naast de oude voorbeelden gaan er nieuwe hun invloed uitoefenen, aanvankelijk vooral de Télémaque van Fénelon en de Henriade van Voltaire. In 1728 verschijnt de eerste vertaling van Milton's Paradise lost, al spoedig gevolgd door een tweede. Het belangrijkste verschil met de 17de eeuw is
echter, dat men zich nu veel méér op het schrijven van oorspronkelijke epen
gaat toeleggen. Als in 1712 eindelijk een Paulinade het licht gezien heeft, is
de drempelvrees blijkbaar overwonnen en volgt het ene Bijbelse epos op het
andere. Wat later en op bescheidener schaal komt ook het profane' epos op
gang, meest met historische, maar soms ook met legendarische of contemporaine stof. Voor beide vormen van deze epiek geldt, dat de verbindingen met
de voorschriften van de epische theorie vrij los zijn en in het algemeen een
neiging vertonen steeds losser te worden.
Het jaar 1700 vormt als het ware de waterscheiding tussen beide perioden.
Aan de ene kant verschijnt dan het laatste deel van Rotgans' Wilhem de Derde,
aan de andere de eerste vertaling van de Télémaque: die van D. Ghijs.
alvorens ons in de epische
Wij staan hier dus op een geschikt punt om
een ogenblik terug te zien
activiteit van de 18de eeuw te gaan verdiepen
op het terrein dat wij in de voorgaande hoofdstukken hebben verkend, en de
voornaamste bevindingen van ons onderzoek samen te vatten.
Wij hebben kunnen vaststellen, dat tussen 1550 en 1700 het epos een grotere
plaats in de belangstelling en werkzaamheid van onze literatoren heeft ingenomen dan tot dusver uit de handboeken blijkt. In hoofdzaak bleef deze activiteit echter beperkt tot vertalingen of bewerkingen. De ontwikkeling van
een oorspronkelijk Vergiliaans-Tassioniaans epos werd door het mislukken
van de Constantinade voortijdig afgebroken. Lambert van Bos was niet bij
machte daaraan een nieuwe impuls te geven; zijn episch werk bleef zonder
weerklank en invloed.
Opmerkelijk is de dominerende plaats, die Vondel in de geschiedenis van
het Nederlandse epos uit de 17de eeuw blijkt te hebben ingenomen. Wanneer
de tijd van de rederijkers-vertalingen voorbij is, wordt hij het die de weg wijst
naar beoefening van een Renaissancistische epiek. In de Verovering van Grol
Ter vermijding van mogelijk misverstand is het wellicht niet ondienstig eraan te herinneren, dat met profaan bedoeld wordt : niet ontleend aan de gewijde geschiedenis, nietBijbels. Het profane epos kan dus wel degelijk Christelijke stof behandelen uit de ongewijde historie. Men denke slechts aan Tasso's Gerusalemme, Rotgans' Wilhem de
Derde, Voltaire's Henriade.
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neemt hij een speels-mystificerende aanloop, waarin hij
ook al bedoelt
hij met dit werk „slechts een zang"
toch duidelijk laat zien wat er met de
hantering van epische motieven en structuur-elementen te bereiken valt. De
sprong die op deze aanloop had moeten volgen, de Constantinade, bleef uiteindelijk achterwege. Tegenover de negatieve werking, die daarvan uitging,
staat echter dat de Verovering van Grol een positieve stimulans bleef, waarvan
wij meer dan eens de invloed hebben kunnen waarnemen.
Het merkwaardige is, dat de mislukking van zijn oorspronkelijk epos Vondel
niet als gangmaker van de epische activiteit in de 17de eeuw heeft uitgeschakeld. Integendeel! Met zijn proza-vertaling van de Aeneis bracht hij een
nieuwe ontwikkeling op gang. Enerzijds had zijn voorgang tot gevolg dat er
een reeks van klassieke en moderne epen het licht zag, die eveneens in proza
vertaald of bewerkt waren. Anderzijds prikkelde zijn „onmacht" een Aeneisin-verzen tot stand te brengen verschillende tijdgenoten tot een poging dit dan
in zijn plaats te doen. Maar in 1660 veroorzaakt Vondel een nieuw keerpunt.
De stroom van proza-vertalingen houdt onmiddellijk op, wanneer hij in dat
jaar met zijn A eneis-in-dichtvorm als het ware de vrijbrief voor dergelijke
vertalingen weer heeft ingetrokken. Verder is hij met die vers vertaling zowel
chronologisch als qualitatief zijn mededingers vóór. Wanneer hun werk min of
meer als mosterd na de maaltijd verschijnt, blijkt bovendien dat
althans bij
de Noord-Nederlanders
de invloed daarop van zijn proza-Aeneis onmiskenbaar is.
En tenslotte heeft Vondel met Joannes de Boetgezant ook nog de grondslag gelegd voor een Nederlandse Bijbel-epiek. Weliswaar komt deze eerst in
de 18de eeuw tot ontwikkeling, maar zij werd voorbereid door de roep om een
Paulinade waarin de lijn van de Joannes zou worden voortgezet.
-

In het algemeen is het géén indrukwekkende bloei, waarmee wij bij ons
onderzoek in aanraking zijn gekomen. De meeste van de besproken werken
kunnen niet of nauwelijks aanspraak maken op literaire verdienste, en zijn
slechts belangwekkend in hun historisch verband. Maar er zijn een aantal uitzonderingen, ten opzichte waarvan „een daad van eenvoudige rechtvaardigheid" te verrichten valt. Het gebrek aan belangstelling voor de epiek, dat zo
lang kenmerkend is geweest voor onze literatuur-historie, heeft namelijk geleid
tot onderwaardering van de hoogtepunten op dit gebied, en tot verwaarlozing
van werk dat op het tweede plan wel degelijk aandacht verdient.
Hoogtepunten
Er zijn drie duidelijke toppen in de Nederlandse epiek tussen 1550 en
1700: Coornhert's Dolinghe van Vlysse, de proza-vertaling van de Aeneis
door Vondel, en diens Joannes de Boetgezant.
De herdichting van de Odyssee door Coornhert is een meesterstuk van
poëtisch aanvoelingsvermogen en dichterlijke creativiteit. Men kan er niet mee
volstaan, de Dolinghe verreweg de beste te noemen onder de rederijkers-vertalingen van klassieke epen. Wij hebben hier te doen met een hoogtepunt
van de rederijkers-poëzie in het algemeen. Coornhert heeft er recht op, dat dit
nadrukkelijker wordt erkend dan tot dusver het geval is geweest. Hij is niet
minder groot als dichter van de Dolinghe dan als auteur van de Wellevenskunste.
Vondel's proza-vertaling van de Aeneis kan niet anders dan monumentaal
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worden genoemd. De vertaalfouten en onduidelijke passages, die erin voorkomen, doen daaraan niets af. Men doet Vondel ernstig tekort door de waarde
van dit werk aan de juistheid van zijn vertaling te willen afmeten. Waar het
om gaat, is dat hij „in zulk een smijdig, krachtig proza de schoonheid van het
werk des dichters, dien hij tot leidsman op zijn kunstenaarsloopbaan koos, in
zijn rijken inhoud, zijn schoone verbeelding (heeft) kunnen weergeven". 2 Dit
proza, hoe volkomen anders ook, handhaaft zich naast het proza van Hooft.
Het is niet meer dan billijk vast te stellen, dat Vondel zich daarin een even
groot kunstenaar betoont als in zijn beste poëzie. De latere berijming van de
vertaling heeft er alleen maar afbreuk aan gedaan.
Joannes de Boetgezant heeft in de literatuur-historie altijd in de schaduw
gestaan van Vondel's grote leerdichten en van zijn tragedies. Daardoor is dit
epos nooit duidelijk naar voren gekomen als een werk met geheel eigen verdiensten. Vondel heeft hier weten te realiseren wat in Frankrijk aan SaintAmant en de zijnen niet is gelukt: een verzoening tussen de eisen van de epische theorie en die van een Bijbelse tabula. Hij bereikte dit op basis van een
grondige vertrouwdheid met de regels van de poëtica, gecombineerd met de
moed daarvan af te wijken wanneer zijn Bijbels onderwerp dat noodzakelijk
of wenselijk maakte. Het resultaat is een klein meesterwerk, al ligt het kernmotief de stichting van de Kerk zo verhuld achter allegorie en prototypie, dat men er bij oppervlakkige lezing gemakkelijk aan voorbijgaat en kan
menen slechts te doen te hebben met een vita Joannis.
Ik heb geaarzeld over de vraag, of ook Rotgans' Wilhem de Derde tot de
hoogtepunten van deze epische periode gerekend moet worden. Tenslotte ben
ik evenwel tot een negatief antwoord gekomen. Naast Coornhert en Vondel
kan Rotgans zich als dichter niet handhaven, en zijn werk ligt niet op het peil
van het hunne.
Het tweede plan

Uit mijn aarzeling blijkt echter al, dat de Wilhem ongetwijfeld de sterkste
representant mag worden genoemd van de groep epische werken op het tweede
plan, die in aanmerking komen voor literair-historisch eerherstel. Er vallen
tegen Rotgans' epos tal van bezwaren aan te voeren, zowel van episch structurele als van poëtische aard. Maar desondanks is Wilhem de Derde een geïnspireerde en goeddeels geslaagde poging tot realisatie van een contemporain
heldendicht voor zover een dergelijke poging slagen kèn.
Na Rotgans
wiens epos althans bij name bekend is gebleven
verdient
-

vooral Lambert van Bos een plaats op het tweede plan. Diens beide historieepen, de Belgias en de Mauritias, zijn ten onrechte volledig vergeten. Bij de
Belgias kan men daarin desnoods nog berusten, maar de Mauritias is een te

gaaf en evenwichtig dichtwerkje om langer buiten onze literatuur-geschiedenis
te worden gesloten. Van Bos' epopisering van de slag bij Nieuwpoort is daarin
zeker niet minder vermeldenswaardig dan b.v. Simon van Beaumont's Jonckheyt of Westerbaen's Ockenburgh. Bovendien is de Mauritias genologisch een
zo zeldzaam verschijnsel in de Nederlandse 17de eeuw, dat hij ook dáárom
niet onopgemerkt mag blijven.
Naast Rotgans en Van Bos als dichters van oorspronkelijke epen zijn er
twee epische vertalers, die naar mijn mening verdienen wat meer naar voren
$

J. Prinsen JLzn., Vondels proza, in WB I, blz. 25 126; het citaat op blz. 121.
-
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te worden gehaald. Een van hen is Jan Hendrik Glazemaker, die van 1654 tot
1658 de Ilias naar een Latijnse vertaling in Nederlands proza overbracht. Zijn
werk heeft geen literaire pretentie en is niet altijd helemaal vlekkeloos. Maar
in het algemeen schrijft hij een prettig leesbare en heldere tekst, die de lezer
boeit en waarin iets van de meeslepende Homerische verteltrant bewaard is
gebleven, ondanks en misschien ook wel eens: dank zij het intermediair
van het Latijn. Zijn Iliaden mogen dan buiten de eigenlijke „literatuur" vallen,
zij verrassen door de charme van een degelijk vakmanschap.
beter misDe tweede figuur, die ik hier op het oog heb, is de vertaler
van de Aeneis in de rederijkerstijd, Cornelis van
schien: de verteller
Ghistele. Met Die twaelf boecken van Aeneas, ghenaemt int Latijn Aeneidos
is hij voor de Nederlanden de heraut van Kalliope. Als zodanig wordt hij in
de literatuur-geschiedenis wel vermeld, maar zonder dat hij daarin de waardering krijgt, die hem mijns inziens toekomt. Doordat men zijn bewerking van
de Aeneis naast Coornhert's Dolinghe van Vlysse heeft gesteld, is men die
gaan onderschatten. Inderdaad kan Van Ghistele de vergelijking met Coornhert niet doorstaan en is hij als dichter verre diens mindere. Maar op zichzelf
beschouwd heeft zijn werk wel degelijk positieve qualiteiten, waarvan zeker
niet de minste is dat hij zo goed en boeiend vertellen kan: met een vaart die
de lezer over alle oneffen- en onduidelijkheden van zijn versificatie meevoert.
Van Ghistele heeft niet alleen een begin gemaakt, maar op zijn bescheiden
niveau ook een goed begin.
Curiosa
Verder zijn er twee literaire curiosa door ons onderzoek aan het licht gekomen. Hoewel hun dichterlijke waarde gering is, zijn zij toch te merkwaardig
om in de literatuur-geschiedenis onopgemerkt te mogen blijven. Zij hebben
daarin eenzelfde betekenis als b.v. de Aran en Titus van Jan Vos: zij illustreren
een bepaalde stroming of tendens, en completeren daarmee het beeld van het
geheel.
bewerking
helaas onvoltooid gebleven
Het meest verrassend is wel de
van de Orlando furioso door de Antwerpse rederijker Everaert Syceram, in
een Nederlandse aequivalent van de ottava rima, en met invoeging van de
tragische liefdesgeschiedenis van Bel-Imperia. Die geschiedenis werd aan een
andere bron ontleend en past eigenlijk niet goed in de Orlando, maar bij
Syceram verhoogt zij er desondanks de charme van.
Nauwelijks minder merkwaardig is de Batavias van Lambert van Bos: het
eerste legendarische epos in onze literatuur en tevens het enige over Baeto. Na
zijn beide historie-epen waagde de auteur zich daarmee aan zelfstandig verbeeldingswerk in Vergiliaans-Tassoniaanse trant. Het werd een grondige mislukking, omdat Van Bos niet in staat bleek tot meer dan navertellen wat hij in
zijn bron over Baeto gevonden had, en tot imitatie van allerlei passages uit de
Aeneis en de Gerusalemme. Maar het is een uiterst boeiende bezigheid hem
te volgen in zijn onverstoorbaar voortploeteren van boek tot boek, en er getuige van te zijn hoe de invloed van Statius gaandeweg die van Vergilius terugdringt en Tasso's voorbeeld moet wijken voor dat van Ariosto. In mijn hoofdstuk over het epische werk van Van Bos heb ik de Batavias gekarakteriseerd'
als een epos dat men ziet (ver)worden tot romanzo. 3 Duidelijker dan een lange
Zie boven, blz. 512.
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theoretische verhandeling zou kunnen doen, demonstreert het in zijn falen
de rechtmatigheid van de zware eisen, die door de poëtica aan de epicus
werden gesteld. Dat maakt de Batavias tot een even instructief als interessant
curiosum.
Bij de overgang van de 17de naar de 18de eeuw beschikten de adspirant-epici
onder de dichters over twee Nederlandse voorbeelden, die voldoende gezag
hadden om door hen als model te worden aanvaard. Voor het Bijbelse epos
konden zij zich richten naar Joannes de Boetgezant, voor het profane naar
Wilhem de Derde. In de quantitatieve beperktheid van deze voorbeelden
school echter een gevaar. Degenen, die hun kennis omtrent het epos niet van
elders aanvulden en zich uitsluitend lieten leiden door wat zij in het werk van
Vondel en Rotgans aan epische richtlijnen aantroffen, moèsten haast wel tot
onjuiste conclusies komen. Doordat zij de daarin voorkomende afwijkingen
ad hoc niet als zodanig onderkenden, gingen zij die beschouwen als normale
attributen van het genre. In het Bijbelse epos werden voor hen de woorden
(de prediking) van de hoofdpersoon een legitiem en zelfs essentieel bestanddeel; wij hebben dat reeds kunnen opmerken in De Kruis-held van Pieter
Rabus.4 Voor het profane epos kreeg de hymnische inslag als het ware kracht
van gewijsde. Ingrijpender nog waren de gevolgen ten aanzien van de eenheid
van handeling. In de Joannes wilde Vondel de twee hoofdmomenten van de
stichting der Kerk weergeven: haar begin met de doop van Jezus en haar bevestiging met Diens dood. Omdat hij het niet geoorloofd achtte Jezus ze'f
tot hoofdpersoon van een dichterlijke verbeelding te maken, koos hij daarvoor
Johannes. Maar dit noodzaakte hem tot het opgeven van de formele eenheid
van handeling; hij had te berusten in de tweeledigheid van een composiet-epos.
In de Wilhem kon Rotgans, omdat hij het Christelijk-wonderbaarlijke als
agens verwierp, de innerlijke eenheid van zijn epos structureel niet tot haar
recht doen komen. Formeel beschouwd, deed zijn werk zich voor als een opeenvolging van „losse" episoden in het leven van zijn held. Zowel voor het
Bijbelse als voor het profane epos kon dus, op grond van de beschikbare
voorbeelden, gemakkelijk de mening post vatten, dat de eenheid van held
voldoende was en de eenheid van handeling er niet of nauwelijks op aankwam: een opvatting die vijftig jaar tevoren door Vossius nadrukkelijk verworpen was. 5
Die opvatting heeft dan ook niet nagelaten zich in de 18de eeuw te doen
gelden, met name in het Bijbelse epos. In het profane werd zij door de invloed van de Télémaque en de Henriade gecorrigeerd of althans gemitigeerd.
Maar dat is stof voor het volgende deel.

4

Zie boven, blz. 696.
Zie boven, blz. 145, sub I, cap. 4.
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Chronologische lijst van de Nederlandse epen
verschenen tussen 1550 en 1700

In deze lijst zijn niet opgenomen vertalingen van één enkel boek of canto,
66k niet als deze in de voorgaande hoofdstukken om bepaalde redenen wel
werden besproken.
Wèl opgenomen werden Vondel's Verovering van Grol en de twee peripheerepische gedichten van Pieter Rabus, met het oog op hun betekenis voor de
geschiedenis van het epos. Ter onderscheiding werden zij echter gecursiveerd
en tussen vierkante haken geplaatst.
In de kolom „Auteur" wordt de naam van de schrijver vermeld, zoals hij
voorkomt op de titelpagina van de (eerste) uitgave.
Tenzij in de kolom „Bijzonderheden" uitdrukkelijk aangegeven wordt in
proza, zijn al de vermelde werken in dichtvorm.
In de kolom „Herdrukken of titel-uitgaven" worden de titel-uitgaven aangegeven met een *, terwijl een pijltje verwijst naar de editie die opnieuw werd
gebruikt.
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Verschenen
jaar

1554

oorspronkelijk

plaats

Antwerpen

Titel

Auteur

vertaald of bewerkt

Deerste viere boecken
van Eneas ende Dido
genaemt Aeneidos

Cornelis van
Ghistele

1556

Deerste sesse boecken van
Aeneas ghenaemt
Aeneidos

1556

Die leste sesse boecken
van Aeneas, ghenaemt
int Latijne Aeneidos

1561

Haarlem

Dierick Coornhert

Deerste twaelf boecken
Odysseae, dat is de
dolinghe van Vlysse

1606

Amsterdam

D. V. Coornhert
ende B.D.

De tweede XII. Boecken
Odysseae: Dat is,
De Dolinge van Vlysse

1612

Haarlem

Karel van Mander

De eerste 12. Boecken,
vande Ilyadas

1615

Antwerpen

Eueraert Siceram

Il Divino Ariosto oft
Orlando Furioso

[1617]

Amsterdam

D. Henrick Storm

De eerste ses boucken
[.... ] van 't Borger
Oorlog der Romeynen

D. Heyndrick Storm

M. Annaevs Lvcanvs, van
't Borger oorlogh der
Romeynen

1620

1627

Amsterdam

[I. V. Vondelen
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Verovering
van Grol]

Herdrukken of titel-uitgaven

Bij zonderheden

Vrije vertaling van de Aeneis in 15-regelige
rederijkers-strofen

samengebonden, met nieuw titelblad:
„De twaelf boecken van Aeneas ghenaemt
Aeneidos" (1556)

Antwerpen 1583
„
1589
t *Rotterdam 1599
Rotterdam 1609

Herdichting van de Odyssee, boek I-XII, op
basis van een Latijnse proza-vertaling
„ad verbum"

Delft 1593
1598
„ 1606
Amsterdam 1607
„

Als boven voor Odyssee, boek XIII-XVIII
(150 regels). Het ontbrekende deel werd
aangevuld door B.D.
In de herdruk van 1609 is de aanvulling
geleverd door I.G.H.

Amsterdam 1609

Vertaling van de Ilias, boek I-XII, voor boek IXI naar de Franse vers-vertaling van Hugues
Salel, voor boek XII naar die van Amadis
Jamyn

Vertaling van de eerste helft van de Orlando
furioso, in een Nederlands aequivalent van de
ottava rima, met weglatingen en toevoegingen
(de geschiedenis van Bel-Imperia)

Vertaling van de eerste zes boeken van Lucanus'
Pharsalia

Volledige vertaling van de tien boeken der
Pharsalia
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Verschenen
jaar
1646

oorspronkelijk

plaats
Amsterdam

1646 l Amsterdam

Titel

Auteur

vertaald of bewerkt

P. Virgilius Maroos
Eneas

I. V. Vondel

L. V. Bos
V Boecken

VI. Boecken Thebaidos (a)

Belgiados (b)
I Mauritiados (c)

1648

Amsterdam

L. V. Bos

1649

Amsterdam

J. J. Schipper

De razende Roelant

1651

Amsterdam

G.V.S.

De dooling van Ulisses

1654

Amsterdam

[J. H. Glazemaker]

De Iliaden van Homer

Batavias, of
Batavische
Aeneas

Tweede Deel
J. H. Glazemaker

1658

De Iliaden van Homer

Eerste Deel

1658

Rotterdam

Het verloste Jeruzalem
van Torquato Tasso

J. Dullaart
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Herdrukken of titel-uitgaven

Bijzonderheden

Amsterdam 1646 (2x)
1652
1659
1675
1714
1737

Proza-vertaling van de Aeneis, in:
„Publius Virgilivs Maroos Wercken vertaelt
door I. V. Vondel"

„

„

F-*Amsterdam 1647
(onder de titel: „Triodon of
Dryling, van Heldendichten")

tezamen vormende de bundel
„Essays ofte Poëtische Betrachtingen"
a. vertaling van de eerste helft van Statius'
Thebais
b. historie-epos over de tijd van Alva
(1568-1573)
c. historie-epos over de slag bij Nieuwpoort
(1600)

Legendarisch epos in 6 boeken over de
lotgevallen van Baeto

Proza-vertaling van Ariosto's Orlando furioso,
naar de Franse proza-vertaling van Francois de
Rosset
Ook opgenomen is Rosset's „Suitte de ceste
histoire" (tot de dood van Roeland) onder de
titel „De bezadigde Roelant"

Amsterdam 1720

Bewerking van de Odyssee tot een volksboekje
in proza

Proza-vertaling van Ilias, boek XIII-XXIV,
naar een Latijnse proza-vertaling „ad verbum"
(1650)
Proza-vertaling van Ilias, boek I-XII, naar een
andere — meer recente — Latijnse prozavertaling „ad verbum" (1656)

Proza-vertaling van Tasso's Gerusalemme
liberata, naar de Franse proza-vertaling van
Jean Baudoin
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Verschenen
jaar

Auteur

plaats

Titel
oorspronkelijk

1660

Amsterdam

J. V. Vondel

1661

Dordrecht

L. van den Bos

1661?

's-Gravenhage

Jacob Westerbaen

vertaald of bewerkt

P. Virgilius Maroos
Eneas

Britannias Of
Herstelde
Majesteyt
[De Eerste ses Boecken
van P. Virgilius Maroo
Aeneis]

1662

De Laetste ses Boecke
van P. Virgilius Maro
Aeneis

1662

Amsterdam

J. v. Vondel

1662

Antwerpen

R.V.E.

P. Virgilius Maro.
Verduijtst.

1663

Gouda

Dirck Doncker

Publius Virgilius Marc
Twaalf boekken van
Aeneas

1681

Enkhuizen

[P. Rabus

De Kruis-held,
ofte het
Leven van
den Apostel
Paulus]

1689?

Rotterdam?

[P. Rabus

Verlost
Britanje]

1698

Utrecht

L. Rotgans

Wilhem de
Derde,
I. Deel

1700

AmsterdamUtrecht

L. Rotgans

Wilhem de
Derde,
II. Deel
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Joannes de
Boetgezant

Herdrukken of titel-uitgaven

Bijzonderheden

Berijming van de proza-vertaling uit 1646, in:
„Publius Virgilius Maroos Wercken In Nederduitsch dicht Vertaelt door J. V. Vondel"

Amsterdam 1696

Gelegenheids-heldendicht op de Restauratie in
Engeland (1660)

samengebonden, met nieuw titelblad:
„De Aeneis van P. Virgilius Maro, [.... ] uyt
het Latijn in Nederduytsche rymen gebracht
door Jacob Westerbaen" (1662)
[Een titelblad van „De Eerste ses Boecken"
is niet bewaard gebleven]

's-Gravenhage 1672
(in „Het derde deel der Gedichten
van Jacob Westerbaen")

Amsterdam 1696
(bezorgd door Abraham Bógaert)
Brugge 1697
Leiden 1840
(bezorgd door J. M. Schrant)

Bijbels epos in zes boeken, met Johannes de
Doper als hoofdpersoon

Vertaling van de Aeneis, afgebroken na reg. 46
van boek VII. De Latijnse tekst op de even,
de Nederlandse op de oneven bladzijden
4--*Gouda 1688
(samen met de „Herders-kóuten
en Land-gedichten")
t *'s-Gravenhage 1703

Vertaling van de Aeneis „met 't zelfde getal der
regelen"

Alleen bewaard gebleven in de verzamelbundel
van Rabus' gedichten, uitgegeven door diens
zoon: „Gedichten van Pieter Rabus (Amsterdam
1741)"
Contemporain epos over stadhouder-koning
Willem III tot en met de koningskroning in 1689

Amsterdam 1710
„
1735

Voortzetting van het epos tot en met de vrede van
Rijswijk in 1697

Amsterdam 1735
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nr.34; Purmerend 1927).
(Bibliothèque de la
249 noot, 250 noot
Encyclopedie der Wereldliteratuur,
(Hilversum z.j.
z.j. [1963]),
[1963]), deel 111
Moderne Encyclopedie
Wereldliteratuur, deel I (Hilversum
III
z.j. [1965]).
[1965]).
(Hilversum z.j.
54 noot, 123 noot, 445 noot
Essais de:
de: zie onder Essais
Essais de
Montaigne, Essais
de Montaigne,
Montaigne, [ ...
... ].].
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Muncker, F., Friedrich Gottlieb Klopstock, Geschichte seines Lebens und seiner
Schriften (Berlin 19002).
122-125
Nauta, G.A., XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Johannis Boccatij ... deur
Dirick Coornhert (Groningen 1903).
280 noot
Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, 10 delen (Leiden 1911-1937).
[Afgekort: N.N.B.W.] .
XVI, 485 noot, 574
N.N.B.W.: zie onder Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, [ ... I.
Nijland, J. Aleida, Vondel's „Godefroy of Hierusalem verlost", in: Vondel-kroniek 1
(1930), p.97-108; II (1931), p.57-67, 103-113, 159-169.
[Afgekort: Nijland, J. Aleida, vondel-kroniek].
226-228
Nijland, J. Aleida, Vondel-kroniek: zie onder Nijland, J. Aleida, Vondel's „Godef roy
of Hierusalem verlost", [. . . ].
Oeuvres complètes de P. de Ronsard, ed. Paul Laumonier (Parijs 1914-1919).
83 noot, 96 noot, 154 noot, 158 noot
Oeuvres complètes de Voltaire. Nouvelle édition [ ... ] conforme pour le texte à
Deel VIII (Parijs 1877).
l'édition de Beuchot [
80 noot, 95 noot
Oeuvres poétiques de N. Boileau, ed. Ed. Fournier (Parijs 1880).
91 noten
Oeuvres poétiques de Jacques Peletier du Mans, ed. L. Séché, avec notice biographique, commentaire et notes par Paul Laumonier (Parijs 1904).
280 noten, 289 noot
Oudemans, A.C., Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek,
7 delen (Arnhem 1870-1880).
619 noot
Overdiep, G.S., D.V. Coornhert, in: Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel III, p.351-387.
287 noot, 289 noot
Peletier du Mans, Jacques, Oeuvres poétiques: zie onder Oeuvres poétiques de
Jacques Peletier du Mans, [ ... ].
Pernicone, V., Storia e svolgimento della metrica, in: Tecnica e teoria letteraria
(Milaan 19512).
63 noot
Pichon, R., Histoire de la littérature latine (Parijs 19249).
336 noten, 449 noot, 450 noot
Poetical, The, Works of Edmund Spenser, ed. J.C. Smith and E. de Selincourt
(Londen-New York-Toronto 1960 18, [Introduction by E. de Selincourt].
101 noot, 102 noten, 103 noten, 104 noten, 105 noot, 106 noot, 107 noot
Polak, H.J., De Gebroeders van Haren, in diens Studiën (Zutphen 1888), p.1-106.
42 noot
Praag, J.A. van, La Comedia Espagnola aux Pays-Bas au XVIIe et au XVIIIe
siècle, diss. G.U. Amsterdam (Amsterdam z.j. [1922]).
574 noot
Praag, J.A. van, [onderzoek naar herkomst van de novellen uit Lambert van Bos'
Dordrechtsche Arcadia en Zuydt-hollandtsche Thessalia], in: Neophilologus
XV (1930), p.81-84; XVII (1932), p.214-217; XX (1935), p.271-272.
445 noot
Pretorius, S.J., Joannes de Boetgezant, 'n studie van 'n 17e-eeuwse ChristelikRenaissancistiese epos. Onuitgegeven proefschrift Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg; oktober 1965.
40
... ],
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Pretorius, S.J., Die stryd tussen hemel en hel. 'N poging tot 'n verklaring van Vondel
se Christelike epos Joannes de Boetgezant (Pretoria 1972).
40, 663-665, 666 noot, 669, 679 noot-682 noot
Prinsen JLzn., J., Vondels proza, in: WB I, p.25-126.
765 noot
Zie ook onder Werken, De, van Vondel, [. .. I.
Rademaker ss.cc ., C.S.M., Gerardus Joannes Vossius (1577-1649), diss. Nijmegen
(Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr.21; Zwolle 1967).
140 noten
Rajna, P., Le fonti dell' Orlando Furioso (19002).
64 noot
Rhet. Gloss.: zie onder Mak, J.J., Rhetoricaal Glossarium [ ... ].
Ripa, C., Iconologia, of uytbeeldingen des Verstands [ ... ], uyt het Italiaens vertaelt door D.P. Pers (Amsterdam 1644).
723 noot
Rispens, J.A., De geharnaste dromer: Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter
(Kampen 1960).
194-199
Rombauts, E., Humanisme en Renaissance in de Zuidelijke Nederlanden, in: Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden,
deel III (Antwerpen-Brussel,
's-Hertogenbosch z.j. [1944]).
257 noot
Ronsard, P. de, Oeuvres complètes: zie onder Oeuvres complètes de P. de Ronsard,
Royer, A., Etudes littéraires sur l'Araucana (Dijon 1879).
77 noot
Samuël Coster's Werken, uitgegeven door R.A. Kollewijn (Haarlem 1883).
358 noot
Sayce, R.A., The French biblical epic in the seventeenth century (Oxford 1955).
4 noot, 6 noot, 12 noot, 30 noot, 50 noot, 51 noot, 89 noten, 90 noten, 156 noot,
159 noot, 160 noten, 161 noten, 162 noot, 163 noot, 165 noot
Schaik-Verlee, A.M.C. van, Rotgans' leven op de keper beschouwd, in het W.A.P.
Smit-nummer van De Nieuwe Taalgids (Groningen 1968), p.87-93.
707 noten, 757 noot
Slooten, M.E. van, Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in Rotgans' epos
„Wilhem de Derde", in: De Nieuwe Taalgids LXIII (1970), p.187-197.
42, 44, 708 noot, 719 noot, 726 noot, 731, 740 noot
Smit, W.A.P., Het Baeto-epos dat geschreven werd, in: Versl. en Meded. van de
Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde 1971, p.11-26.
42, 431 noot, 434 noot
Smit, W.A.P., Hoofts „Ariadne" en Ariosto, in: De Nieuwe Taalgids XLII (1949),
p.93-94.
224 noot
Smit, W.A.P., Twaalf studies (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr.29;
Zwolle 1968).
41, 224 noot
Smit, W.A.P., Van Pascha tot Noah, deel I (Zwolle 1956), deel II (Culemborg
19702), deel III (Zwolle 1962).
8 noot, 110 noot, 175 noot, 387 noot, 398 noot, 431 noot, 662 noot
Smit, W.A.P., La vogue de l'épopée biblique dans les Pays-Bas au XVIIIe siècle,
in: Etudes germaniques XIX (1964), p.337-348. Herdrukt in: W.A.P. Smit,
Twaalf studies (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr.29; Zwolle
1968), p.99-111.
41, 44
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Smit, W.A.P., Vondel en het epos, in: De Nieuwe Taalgids LIX (1966), p.405-418.
40, 229 noot, 432 noot
Spenser, Edmund, The Poetical Works: zie onder Poetical, The, Works of Edmund
Spenser, [ ... ].
Spingarn, J.E., A history of literary criticism in the Renaissance (New York 1899).
66 noot
Stakenburg, A., Onno Zwier van Haren, De Geuzen, voorzien van een inleiding en
aanteekeningen, disc. Utrecht (Santpoort 1943).
43, 44
Starter, J.J., Friesche Lust -hof, ed. J.H. Brouwer (Zwolse Drukken en Herdrukken
nr.49A; Zwolle 1966).
332 noot
Starter, J.J., Friesche Lust -hof, ed. J. van Vloten (Utrecht 1864).
332 noot
Statius, with an English translation by J.H. Mozley, [ ... ] in two volumes, The
Loeb Classical Library, deel I (Londen- Cambridge Mass. 1961 3).
449, 450 noot, 452
Sterck, J.F.M., Enkele aanrakingspunten tusschen Vondel en Dante, in: Rondom
Vondel. Studiën over den dichter en zijn kring (Amsterdam 1927).
658 noot
Sterck, J.F.M., Het leven van Vondel 1627-1640, in: WB III, p.3-34; Het leven van
Vondel 1656-1660, in WB VI, p.3-15.
366 noot, 415 noot
Sterck, J.F.M., Oorkonden over Vondel en zijn kring (Bussum 1918).
368 noot, 369 noot
Sterck, J.F.M., Rondom Vondel (Z. pl. [Amsterdam] 1927).
367 noot, 658 noot
Sterck, J.F.M., Vertaling van Tasso, in zijn bundel Oorkonden over Vondel en zijn
kring (Bussum 1918), p.83-104.
226 noot
Sterck, J.F.M., Vondel -brieven (Amsterdam-Sloterdijk 1935).
4 noot, 7 noot, 229 noten, 230 noten, 231 noot, 367 noot, 386 noot, 402 noten,
412 noot
Sterck, J.F.M., Vondel en de kring van Dr. Fr. van den Enden, in zijn Hoofdstukken
over Vondel en zijn kring (Amsterdam 1923), p.65-77.
415 noot
Stuiveling, G. Memoriaal van Bredero (Culemborg 1970).
340 noot

Tasso, Torquato, Discorsi dell' Arte Poetica e del poema eroico, a cura di Luigi
Poma (Bari 1964).
[Afgekort: Discorsi (Poma)].
150 noten, 151 noten, 152 noot, 153 noten, 154 noten, 157 noot
Thibaut de Maisières, M., Les poèmes inspirés du débutt de la Genèse a l'époque de
la Renaissance (Leuven 1931).
50 noot, 72 noot
Thijssen-Schoute, C.L., Jan Hendrik Glazemaker, de zeventiende -eeuwse aartsvertaler, in haar posthume bundel Uit de Republiek der Letteren ('s-Gravenhage

1967), p.206-261.
584 noot-587 noot
Tillyard, E.M.W., The English epic and its background (Londen 1954).
6 noot, 11 noot, 53 noot, 55-59, 66 noot, 73 noot, 101 noten, 107, 108 noten,

109 noten, 112 noot, 335 noot
Toinet, R., Quelques recherches autour des poèmes héro'iques-épiques f rancais du
dixseptième siècle, 2 din. (Tulle 1899-1907).
12 noot, 90 noot
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Unger, J.H.W., Bibliographie van Vondels werken (Amsterdam 1888).
387 noot, 389 noot, 641 noot
Veen, P.A.F. van, De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de
boucken. Het hofdicht als tak van een georgische literatuur, diss. Leiden (Den
Haag 1960).
51 noten
Verdenius, A.A., Vondel tussen Latinisten, in: De Nieuwe Taalgids XXXV (1941),
p.225-229.
412 noot, 635 noot
Verkuyl, P.E.L., Battista Guarini's „Il Pastor fido" in de Nederlandse dramatische
literatuur, diss. Utrecht (Assen 1971).
399 noot, 612 noot-615, 619 noot
Verwey, A., Vondels vers (Santpoort 1927).
248 noten, 388 noot, 390 noot, 425 noot, 440 noot, 684 noot
Vianey, J., L'Arioste et la Pléiade, in: Bulletin Italien I (1901), p.295-317.
84 noten, 85 noot, 88 noot
Vis, G.J., Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie
van de Voorredes bij zijn gedichten (1819-1821), diss. Amsterdam S.U. (Zwolle
1967).
194 noot, 195 noten. 196 noten, 366 noot
Voltaire, Oeuvres complètes: zie onder Oeuvres complètes de Voltaire
1.
verzorgd en ingeleid door
Vondel, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza,
Albert Verwey (Amsterdam 1937).
684 noot
Vondels Vergilius-vertalingen, toegelicht door A.A. Verdenius, in: WB VI en VIL
389 noot, 390 noot
Zie ook onder Werken, De, van Vondel,
].
Vondel, Werken: zie onder Werken, De, van Vondel,
Vreese, W. de, Een eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt, in: Versl. en
(Gent 1911),
Mededel. Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterk.
p.113-152.
226 noot
In.
Vries, Jeronimo de, Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde.
deel III en
Werken van de Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde,
IV. [Een aantal exemplaren ook afzonderlijk uitgegeven in 2 dln.]. Tweede, ongewiizigde druk in 4 din. (Amsterdam 1835-1836).
12-15, 17
Waal, H. van de, Drie eeuwen vaderlandsche geschiedenis-uitbeelding 1500-1800,
2 delen ('s-Gravenhage 1952).
487 noot
Warners, J.D.P., Translatio, imitatio, aemulatio, in, De Nieuwe Taalgids XLIX
(1956), p.289-295; L (1957), p.82-88, p.193-201.
8 noot
Wassenaer, Nicolaes van, Harlemias: zie onder Harlemias. [ ... ].
WB: zie onder Werken, De, van Vondel,
Weevers, Th. Coornhert's Dolinghe van Ulysse, de eerste Nederlandse Odyssee,
diss. Leiden (Groningen-Batavia 1934).
247 noot, 249 noot, 257-261, 272 noot, 275-295, 317-331, 592 noot
Werken, De, van G.A. Bredero, uitg. J. ten Brink e.a., deel III (Amsterdam 1890).
340 noot
Werken van G.A. Bredero, met inl. en aant. van J.A.N. Knuttel, deel III (Leiden
1929).
340 noot.
Werken, De, van Vondel, 10 delen (Amsterdam 1927-1937), (de z.g. Wereld-bibliotheekeditie).
[Afgekort: WB].
[ ...

[...].

[ ...

[ ... ].
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XVI, 4 noot, 6 noot, 9 noot, 10 noot, 40, 56 noot, 71 noot, 225 noot, 228 noot,
230 noot, 265 noot, 358 noot, 364-371 noot, 376 noot, 377 noot, 387 noot,
389-439, 475, 515 noot, 521 noot, 599 noot, 600 noot, 601 noot, 608-610, 616
noot, 618 noot, 622, 628 noten, 630-632, 638-658, 663, 667 noten-669 noot,
673 noot, 674 noten, 679 noot, 681 noot-684 noot, 695 noot, 699 noot, 701 noot,
719 noten, 730 noot, 738, 746 noot, 765 noot
Sterck, J.F.M., Het leven
Zie ook onder Prinsen JLzn., J., Vondels proza
Vondels Vergilius-vertalingen, [ ... ].
van Vondel
Westerbaen, Jacob, Minneliederen, verzorging en inleiding S.F. Witstein, Stichting
De Beuk (Amsterdam 1956).
601 noten
Wickenden, N., Early modern historiography as illustrated by the work of G.J.
Vossius (Cambridge 1963). [Onuitgegeven dissertatie].
140 noot
Wieder, F.C., W. van Harens Friso, in: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde XVI (1897), p.21-24.
42
Wille, J., De Literator R.M. van Coens en zijn kring. Studiën over de achttiende
eeuw, Deel I (Zutphen 1937).
168 noot, 175 noten
2e dr., 7 dln.
Winkel, J. te, De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde,
(Haarlem 1922-1927).
13 noot, 20 noot, 26-32, 49 noot, 52 noot, 176 noot, 183 noot, 297 noot, 378 noot,
531 noot, 574 noot, 599 noot, 704 noot, 757 noot
Winkler Prins Encyplopaedie, 7e dr., deel IV (1967); 6e dr., deel VI, IX en XII.
445 noot, 584 noot. 658 noot, 686 noot
WNT: zie onder Woordenboek der Nederlandsche Taal [ ... ].
Woordenboek der Nederlandsche Taal ('s-Gravenhage-Leiden 1882- ... ).
[Afgekort: WNT1.
XVI
Works, The, of Guillaume De Salluste Sieur Du Bartas, ed. U.T. Holmes Jr., J.C.
Lyons and R.W. Linker, 3 delen (Chapel Hill 1935-1940).
86 noten, 87 noten, 378 noot, 379 noot
Worp, J.A., De briefwisseling van Constantijn Huygens, deel IV ('s-Gravenhage
1915).
412 noot
Worp, J.A., De gedichten van Constantijn Huygens: zie onder. Gedichten, De, van
Constantijn Huygens, [ ... ].
Worp, J.A., Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, deel T
(Groningen 1904), deel II (Groningen 1908).
224 noten, 466 noot. 531 noot, 574 noot
Worm. J.A., Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria
Tesselschade ('s-Gravenhage 1918).
72 noot, 225 noten, 226 noten
Worp, J.A., Jacob Westerbaen, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde VI (1886), p.161-280.
602 noot, 605 noot
Worp, J.A., [over de Orlando-vert. van Everaert Syceram] in: Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft XXX (1894), p.183-192.
531 noot
Zeij S.J., P. Jac. J., Joannes de Boetgezant na drie eeuwen leesbaar en leerzaam
voor iedereen, met aantekeningen (Roermond-Maaseik 1955).
40
Zischka, G.A., Index Lexicorum, Bibliographie der Lexicalischen Nachschlagewerke
(Wenen z.j. [1959]).
190 noot
[ ... ]:

[ ... ];
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Registers
PERSONEN
A. PERSONEN

De namen
namen van
vanpersonen
personenuit
uitliteraire
literairewerken
werkenzijn
zijngecursiveerd.
gecursiveerd.
De
der, 485
485 noot, 574-575
Aa, A.J. van der,
Aäron, 659
Aaron,
Abbadona, 131-132, 134, 185
185
Abdias: zie onder Obadja.
Abdiël,131
Abdiël,
131
Abel, 133
Abel,
35 noot, 137, 161,
161,
Abraham, 17,
17, 24, 27, 35
171, 177, 179, 192, 659, 669
Acestes, 476 noot, 497
Acestes,
Achates, 263, 267, 417,
417, 493
493
Achates,
Achilles, 80, 84 noot, 142,
145,
Achilles,
142, 143, 144, 145,
146,
148, 159, 163, 170,
170, 177,
177, 262,
262, 280,
280,
146, 148,
304-307, 312, 365, 627-628
627-628
de Ammoniet,
Ammoniet, 88
Achior de
jr., J.M.,
J .M., 42
42
Acket jr.,
Acrisius, 630-631
Actius Sincerus:
Sincerus: zie
onder Sannazaro,
zie onder
Jacopo.
Adam, 16 noot, 110,
112-115, 119, 120,
120,
Adam,
110, 112-115,
121,
126-128, 130,
132, 133,
133, 137,
137, 199
199
121, 126-128,
130, 132,
677, 683
683 noot
noot, 646, 658, 659, 674, 677,
Adamastor, 75
75
Adolf
van Nassau,
Nassau, 459,
Adolf van
459, 461, 462
Adonis,
Adonis, 72
Adramelech,
Adramelech, 131
Adrastus, 448
Aegisthus,
Aegisthus, 576
Aeneas, 8,
28 noot, 64 noot, 74,
77,
8, 9, 28
74, 77,
84,
96, 97,
97, 99,
99, 102,
102, 143,
143, 144,
144, 145,
145,
84, 95,
95, 96,
146,
163, 170,
170, 177, 236, 248,
248, 252,
252,
146, 148,
148, 163,
255,
256, 262-272,
262-272, 364,
364, 365,
365, 369,
369, 375,
375,
255, 256,
403,
405, 408,
408, 409,
409, 410-411,
410-411, 414,
414, 415,
415,
403, 405,
417, 432,
417,
432, 433
433 noot, 437,
438, 449,
449,
437, 438,
462,
465, 467,
467, 468,
468, 469,
469, 476
476 noot,
462, 465,
478 noot, 484,
492, 496-512,
496-512, 519,
519,
484, 488, 492,
537-539,
600, 606-610,
606-610,
537-539, 545 noot, 572,
572, 600,
615,
617-622, 630,
630, 645-647,
645-647, 655,
655, 657,
657,
615, 617-622,
674, 679, 682,
682, 695,
695, 702,
702,
660,
671, 674,
660, 670,
670, 671,
714,
746, 750
750
714, 718,
718, 720, 721, 730, 740, 746,
Aeolus, 239,
Aeolus,
493, 695, 721, 726, 735,
735,
239, 365,
365, 493,
752, 761 noot
Agamemnon,
Agamemnon, 80,
80, 304-307, 576, 587 noot
Agostini,
degIi, 64
Agostini, Niccolo
Niccolo degli,
Agrammes,
Agrammes, l71
171
Aitzema, 445

Ajax (zoon van Telamonuslzoon
Telamonus/zoon van
van
Ajax
Oileus), 313, 590
Oïleus),
Akrisius: zie onder Acrisius.
Acrisius.
Akrisius:
Akryzius,
Akryzius, 578
Albertus, aartshertog
aartshertog van Oostenrijk,
Albertus,
476-479
Alcides: zie onder Hercules.
Alcides:
Alcimede,
Alcimede, 452-454
Alcina, 498-499,
498-499, 511, 529, 531
Alcina,
Alcinous,
Alcinous, 146,
292, 580
580
146, 148, 276, 290, 292,
Alecto, 372,
468, 495,
495, 519,
519,
Alecto,
372, 374, 461, 462, 468,
628, 630-631, 652
Alembert, d', 181
181 noot
Aler, J.M.M., 135
Alexander de Grote, 142,
142, 365,
365, 506
506
Alfonso II
11 d'Este,
d'Este, 369,
369, 644
644
Alkinoas: zie onder Alcinous.
Alkinoäs:
Alcinous.
Alphen, Hieronymus van, 181, 182
182
Alphen, PJ.M.
P.J.M. van, 256, 257
Alva (hertog van),
105 noot, 236,
456,
236, 456,
van), 105
773
Alva,
Alva, (hertog van), 461-470, 519
Amalia
van Solms,
Solms, 364, 375-377
Amalia van
Amata, 610, 630, 652
Amor,
Amor, 537, 539 noot, 566-567
Ananias, 697
Anchises,
433 noot, 434,
507,
Anchises, 369,
369, 433
434, 497, 507,
660,718
660, 718
Ancxt, Maria, 253-254
Andreas, Don, 540
Andriessz., Abraham,
Abraham, 448,
448, 514
Andromache, 84,
311-315, 316,
316, 405,
405,
84, 302, 311-315,
408,417,590,621
408, 417, 590, 621
Andromeda, 655
64, 65, 67, 534-539, 541, 549
Angelica, 64,
549
Ang(i)ers,
d'/Grave van:
van: zie onAng(i)ers, Comte
Comte d'/Grave
der
der Ro(e)land/t.
Anna (profetes), 133,
133, 660
Anna (zuster van Dido), 264-265,
267,
264-265, 267,
405,
405, 600, 608
Anna van der Noot, 375
Anna
Anna van Saksen, 456
Anna
(Stuart, dochter van
Jacobus II),
11),
van Jacobus
Anna (Stuart,
700
Annas, 654,
654, 656,
656, 676
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Antonides van der Goes, J., 47, 51, 52,
166-168, 206, 241-245, 246, 688-692,
705
Antonio van Portugal, 456
Antonius (, Marcus), 655
Apelles, 655
Apollion, 651-652, 654 noot, 656, 676,
683, 701, zie ook onder Abbadona.
Apollo, 143, 187, 220, 270, 293, 294,

304-306, 421, 496, 497, 541, 566 noot,
708 noot, 738, 754, zie ook onder
Ph(o)ebus.

Apollonius Rhodius, 83
Arenberg(h), 459, 461, 462
Aretas, koning, 657
Argia, 448
Argillano, 495
Argas, 524
Ariadne, 224, 492 noot
Ariosto, Ludovico, 48, 63, 64-65, 66, 67,
69, 71 noot, 72, 73, 78, 81, 82, 83, 84,
86, 88, 90 noot, 101, 102, 104, 107,
109, 118 noot, 136, 154, 214, 215, 223,
224, 235, 265, 488, 489, 498, 499, 503,
512, 513, 527, 529-555, 561, 570-572,
591, 766
Aristobulus, 665
Aristoteles, 4, 17 noot, 58, 65, 66, 86,
103, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 148,
149, 150 noot, 153, 155, 156, 158, 159,
169, 181, 183, 186, 197, 201, 529
Armida, 69-70, 99, 174, 224, 364, 505,
555-556, 557 noot, 558, 561, 566-569,
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Arminius, 184 noot
Artemis, 321

Arthur (koning), 153
Arthur, 103, 104-106, 108, 496
Ascanius, 270, 365, 405, 406 noot, 408,
478 noot, 496, 617-619, 621
Asterion, 500, 501
Astianacta: zie onder Astyanax.
Astolfo, 67
Astraea, 702 noot
Astyanax (Astianacta), 84, 311, 317, zie
ook onder Francus en Scamandrius.
Athene: zie onder Pallas Athene.
Atlas, 576, 738

Attila, 53
Augustus, 84, 412, 421, 422, 430, 736
Ausonius, 51
Autiloch: zie onder Autolycus.
Autolycus, 330
Bacchus, 74-77, 380, 383, 451, 454, 492
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Backer, Fr. de, 135 noot, 336 noot
Baeck, Jacob, 402
Baeck, Joost, 229 noot, 395-397, 426, 592
Bael: zie onder Balen, hopman van.
Baerle, Van: zie onder Barlaeus, C.
Baeto, 236, 431, 432, 433, 434, 435,
484-487, 488, 491, 492-512, 527 noot,
766, 773, zie ook onder Bathus.
Baïf, Jean-Antoine de, 83
Balen, hopman van, 478
Barentsz., Hendrick, 213, 274, 275, 319,
324
Barlaeus, C., 218, 225, 226, 229, 412-413,
443
Barnabas, 694
Bartas, G.S. du, 48, 49, 50, 72, 85-88,
89, 90, 109, 378-383, 655, 672
Basilius de Grote, 50
Batavus, 488 noot
Bathus, 485-487, 495 noot, zie ook onder
Baeto.
Bato: zie onder Baeto.

Batteux, Charles, 181 noot, 182, 183,
186, 187, 192
Baudoin, Jean, 89, 149-154, 155, 164
noot, 557, 560-569, 571, 572, 591, 773
Baur, F., 12 noot
Bayle, Pierre, 688
B.D., 213, 274, 275, 276 noot, 316-331,
581, 582, 770-771, zie ook onder
Dwinglo, Bernardus.
Beall, Chandler B., 66 noot, 88, 89, 90
noot, 91 noot, 149 noot, 152, 560
Beaumont, Simon van, 765
Becker, B., 324
Beekman, A., 50 noot
Beige, 105-106
Bel- Imperia, 540-541, 542, 543, 766, 771
Belisarius, 65
Bellay, Joachim du, 82, 83, 87
Belleau, Remy, 83, 87
Bellona, 79, 725, 732, 744, 748, 753
Belloni, Antonio, 63 noten, 72 noot
Belphoebe, 104
Belzebub, 701, 734
Benjamin, 127-128
Bentin(c)k, 729-731, 750, 756
Berg, W. van den, 165 noot
Bergh, Bernard van den, 594
Bever(e), C. de (= Cornelis van Beveren?), 516, 523
Beverwaert: zie onder Lodewijk van
Nassau-Beverweerd.
Beverwijck, Anna van, 560, 561
Beverwijck, Jan van, 560
Bicker, familie, 429, 430, 433

Bilderdijk, W., 14, 19, 23, 26, 31, 36, 37,
41, 44, 198, 199, 200, 201, 203 noot,
204
Bitaubé, 181 noot, 186
Blackmore, Richard, 108
Blaeuw, 402
Blair, Hugo, 201, 202, 203
Blasius, Joan, 604, 634
Blok, P.J., 476
Blijenbergh, Willem van, 514, 516
Bodmer, Johann Jakob, 123, 137
Boelens, familie, 429, 430, 433
Boelens, Andries, 430, 433
Bógaert, Abraham, 241, 642-643, 668
noot, 775
Boiardo, Matteo Maria, 63-64, 65, 73,
78, 101, 102, 109, 546
Boileau, Nicolas, 49, 90-91, 96, 123, 158,
174, 179, 187, 245, 715, 721-722, 725,
743, 747, 752-755, 761
Boitel, Claude, 581-582
Bomhoff, J.G., 54
Bonnà, 163
Bonser, Jacob, 625
Bor, 457, 459, 464 noot
Bosch, J., 41
Bos(ch), Lambert van (den), 42, 217,
236-237, 332, 434, 441, 445-528, 529,
530, 560, 585, 652 noot, 670, 726, 728
noot, 732, 736 noot, 743, 752, 761,
763, 765-766, 772, 774, zie ook onder
Silvius, Lambertus.
Bosscha, Herman, 201
Bossu, 464, 468, 470 noten, 471
Bossu, le père René le, 158, 159, 160,
161 noot, 165, 181 noot, 186, 193
Bostoch, 479
Bou f f Iers, maarschalk, 747
Bouillon, Godfried van, 9, 66-70, 164,
226, 230, 373, 379, 384, 467, 469, 470,
477, 495, 519, 555-556, 562, 565, 641,
645, 670, 714, 719, 732 noot
Bouman, Johannes, 546
Bouman, P.J., 668
Bourgery, A., 345, 346, 348, 357
Bowra, C.M., 53, 54, 55, 66 noot, 73, 75,
76
Brach, Pierre de, 556-557
Bradamante, 65, 540
Brances, 495
Brand, C.P., 66 noten

Brandt, Geeraardt, 53, 229, 230, 231,
232, 233 noot, 243 noot, 386, 395,
401 noot, 412-413, 443, 637, 641, 642,
722
Brandt, Joannes, 722-723, 724
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Bray, René, 7, 88, 90, 91 noot, 135 noot,
140 noten, 149 noot, 152, 154-165,
172 noten, 190 noot, 217
Bredero, G.A., 332, 340, 341, 347 noot,
352, 353, 354, 355, 359, 577
Breen, Ds. Daniël de, 231
Breitinger, 123
Breyer, Lucas, 300
Brink, J. ten, 340 noot
Briseis, 304-306
Broekhuizen, Joan van, 722
Broere, Cornelis, 36
Brom, G., 12 noot, 13, 20 noot, 23,
27 noot
Brouwer, J.H., 332 noot
Brugmans, J.I., 485 noot
Bruin, C.C. de, 254 noot, 691 noot
Bruining, Anna, 643-644, 668, 684 noot
Bruno, Henrick, 625, 626 noot, 627,
629, 630, 633-635
Brutus, Lucius Junius, 358
Buchanan, George, 662-663, 665
Buckingham, 520
Burch, J. vander, 226
Burgh, Pieter la, 414
Burman (de Oude), Pieter, 722
Bussy-Rabutin, Roger de, 91
Buijnsters, P.J.A.M., 181
Byron, 107
Cabeljau, Jonas, 562
Cacus, 411, 412 noot, 438, 439, 509
Caesar, 147, 169, 170, 333, 334, 335, 338,
340, 341, 343, 347 noot, 350, 353, 357,
358, 359
Caesar, 340-344, 348-349, 358, 361, 463,
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Cahen, Albert, 92 noot, 93, 94 noten
Calchas, 304-307, 589-590
Calderón, 77
Callimachus, 83
Calliope, 723 noot, zie ook onder Kalliope.
Calybe, 462, 652
Calypso, 94 noot, 576
Camilla, 502, 506, 511

Camóes, Luis Vaz de, 62-77, 78, 79, 81,
99, 100, 109, 144, 187, 258, 259, 294,
380
Camphuysen, Dirck Rafaelsz., 555
Campos y Serrano, C.M. de, 77 noot
Capuani, A., 66 noot
Carle, Lancelot, 280 noot
Carpentier, Roeland de, 515, 516, 521
noot

Casparus, abt van St. Blasiën, 276, 285
noot, 288, 289, 293 noot, 300, 319, 320,
327, 330
Castelein, Matthijs, 257 noot, 277 noot,
281-284
Castelvetre, 159

530, 543, 570, 572, 573, 579-583, 584,
585, 591, 691, 764-766, 770
Coras, 162, 164 noot
Corneille, P., 12
Cossío y Martinez-Fortin, J.M. de, 77

Castro, Ines de: zie onder Ines de Castro.
Catil, 504
Catmeer, 496, 497

Coste, Nicolas et Jean de la, 560
Coster, Samuël, 224, 350, 351, 353, 354,
355, 358, 359
Cottaz, Joseph, 66 noot, 89, 90 noten,
91, 152
Courtin, 165
Cowley, Abraham, 108
Crabeth, Dirck, 627
Crabeth, P., 627
Crabeth, Wouter, 627
Creusa, 405, 410, 417, 418 noot, 437, 438,
478 noot, 615, 746
Crispus, 231
Cromwell, Olivier, 108, 513
Cromwell, Olivier, 521, 747
Cromwell, Richard, 513
Cupido, 97, 98, 99, 539, 567-568, 727 noot
Cuyck, Jan van, 464 noot
Cybele, 437, 615
Cynthia, 104 noot

Cato, 338, 343, 350, 352, 357
Cats, Jacob, 344, 599-600
Catullus, 64, 386 noot
Caukercken, C. van, 611
Celaeno, 408, 630
Cerda, De la, 392, 631 noot, 674
Certon, Salomon, 327, 581-582
Cervantes, 77, 445
Chadwick, H.M. en Nora K., 53
Chalmot, J.A. de, 190-194, 206
Chapelain, Jean, 90, 91, 156, 157, 163,
164 noot, 165, 184, 185
Chappuis, Gabriël, 545
Charon, 506
Chaucer, 102, 109
Chomel, Noël, 190
Chryseida: zie onder Chryseis.
Chryseis, 304-306
Chryses, 301, 304-307, 586-587
Chuzas, 657

Cicero, 147
Cidli, 132-134

noot

Dam, C.F.A. van, 77 noot
Danaë, 630-631
Daniel, Samuel, 107

Cintio, Giraldo, 66

Dante, 658

Cioranescu, Al., 64 noot, 545-547
Claudius Civilis, 431
Clemens, J.Th.W., 544 noot, 548 noot
Cleopatra, 655
Clio, 722 noot, 723 noot, zie ook onder

Dardanus, 600, 615

Klio.
Cloanthus, 627

Cloppenburgh, weduwe van Everhard,
472
Cockelet, Franciscus, 594
Cohen, Mej. J.L., 658
Coligny, Gaspard de, 465, 466, 467
Colletet, Guillaume, 165
Colocolo, 80
Colijn, Michiel, 333, 350, 354
Condé, 729
Constantijn (de Grote), 4, 7, 36 noot, 47,

71, 229-233, 284, 638, 641, 719, 753
Constantyn: zie onder Constantijn (de

Grote).
Coornhert, Dirck V., 52, 212, 213, 214,
215, 221, 235, 247, 250, 257, 258, 259,
260, 261, 272-295, 296, 300, 302, 311,
316-320, 324-328, 329, 344, 362, 451,

Darnley, 507
Datheen/Dathenus, Petrus, 602
Daunus, 607
David, 17, 29 noot, 110, 161, 646-647,
652, 659
Debaene, Luc., 256 noot
Debora, 185
Decker, Jeremias de, 604, 662-663, 665
Delft, Gerard van, 415-420, 422, 424,
425, 427, 428, 573, 594-595
Delius, 320, 321 noot
Delius (= Deelen?), Gerard, 256
Demodocus, 292, 580
Descartes, 585
Desmarets, Jean, 91, 162, 165
Desportes, 83
Deugd, C. de, 194 noot, 195, 201 noot
Diana, 104, 187, 313, 321, 322, 417, 523,
566 noot, 618 noot, 692, 727, zie ook
onder Phebe, suster.
Diane de Poitiers, 98
Dido, 9, 78, 81, 95, 97, 99, 144, 145, 148,

239, 248, 252, 255, 264-271, 364, 371,
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404, 405, 415, 417, 465, 493, 494 noot,
498, 503, 519, 522, 537-539, 572,
599-600, 608, 609, 617-620, 622, 630,
646-647, 655, 671, 720, 761
Diepenbeek, Abraham van, 611
Diomedes, 313
Dircks, Willem, 276
Dirk I (van Holland), 434, 502
Dolce, Lodovico, 545
Dolius, 578-579
Donadoni, E., 66 noot
Donatus, 398
Doncker, Dirck, 235, 236, 594-595,
623-636, 774
Donne, John, 225
Doorninck, J.I. van, 175 noot
Dorat, Jean, 82
Dresden, S., 423
Droste, Koenraet, 34, 40 noot, 582
Dryden, John, 108
Ducamin, Jean, 77 noot, 80 noot, 81 noot
Duchesne, J., 12
Duff, J.D., 335 noot
Duinkerken, Anton van, 422, 423-424
Dulcken, Matthijs, 368, 699 noot
Dullaert, Cornelis, 560
Dullaert, Heiman, 560, 562
Dullaart, Joan, 235, 559-569, 571, 572,
591, 772
Dullaert, Willem, 560
Durling, Robert M., 64 noten, 66 noot,
107 noot
Dwinglo, Bernardus, 317, 322, zie ook
onder B.D.
Dylman, Symon, 555, 556
Dyvoort, Kornelis, 623
Echo, 722, 728, 760
Edwards, E.W., 63 noot, 64 noten
Eeghem, W. van, 531, 534, 536, 540, 542
Egmont (graaf van), 461, 462
Elburgh, G. van, 339-340, 352
Elia, 650, 652
Elias, Johan E., 332 noot
Elisa (profeet), 657
Elisabeth (I van Engeland), 101, 104, 106,
108, 378
Elisabeth (I van Engeland), 95, 105-106,
735, 737
Eloah, 126
Elpine, 26
Elsken (schrander), 365, 377, 703 noot
Elslander, A. van, 282
Elymas, 694
Elzevier, Lodewijk, 140
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Emanuel, prins van Portugal, 456
Emilia van Nassau, 456
Enden, Franciscus van den, 414-415,
416, 422, 424, 428
Endenburgh, Andries, 624
Eneas: zie onder Aeneas.
Engelen, Roeland van, 236, 594-595,
611-623, 629, 633-636, 774
Enk, P.J., 336
Ennius, 335
EoluslEool: zie onder Aeolus.
Ercilla, Alonso de, 77-82
Eris, 419, 729
Ermanaric, 53
Ernst Casimir 374, 472, 476-478, 483,
506, 520
Erp, Christina van, 395
Erp, Magdalena van, 395
Erychto, 469
Essex, graaf van, 249
Este, geslacht/Huis, 531, 533, 535, 540
esther, 161, 185
Estienne, Henri II, 585
Estrées, Gabriëlle d': zie onder Gabriëlle
d'Estrées.
Eteokles, 448, 451 noot
Ett, H.A., XIV, 43
Eumeus, 92, 323 noot
Eupeithes, 329, 578-579
Euripides, 719
Europa, 377, 382, 461 noot, 654 noot
Euryalus, 496
Euryclea, 145, 322, 329
Eurymachus, 321, 580
Eusebius van Caesarea, 692
Eva, 16 noot, 110, 112, 113, 119, 120,
128, 130, 133, 199 noot, 659, 677
Evander, 375, 411, 430, 509, 606
Ezechiël, 659, 660, 676, 682

Faassen, Jan, 601
Faerie, The, Queene, 103, 104, zie ook
onder Gloriana
Fanshawe, 109
Farnabius, 391, 392, 393, 394, 395, 405,
406 noot
Farnese, Alexander: zie onder Parma
(hertog van).
Fausta (keizerin), 231
Febus: zie onder Ph(o)ebus.
Feitama, Sybrand, 22, 23 noot, 52, 94,
191, 248, 249-250, 251, 554 noot
Feith, Rhijnvis, 180-190, 191, 192, 193
noot, 206
Fenacolius, Johannes Leonardus, 341-

342, zie ook onder Vennecool, Johannes (van de).
Fénelon, 36, 46, 91-95, 178, 443, 554
noot, 763
Fernando, Don, van Oostenrijk (aartsbisschop van Toledo), 372 noot
Festus, 694
Filinde, 503, 507, 512
Filips II: zie onder Philips II (van Spanje).
Filips II van Spanje, 434, 502
Filips III (van Spanje), 372 noot
F(i)lip(pu)s (broeder van Herodes Antipas), 654 noot, 657, 665-666, 681 noot
Fitón, 79
Flaccus, Valerius, 336, 449
Flavius Josephus: zie onder Josephus,
Flavius.
Florianus, Johannes, 252 noot
Florus, Lucius Annaeus (of: Julius), 338,
341, 342-343, 350, 351, 356
Focquenbroch, W. van, 49, 642
Fontein, Thomas, 388
Fonteyn, Johan, 225
Fournier, Ed., 91 noten
Fraguier, 181 noot, 186

Francion: zie onder Francus.
Francus, 84, 85, zie ook onder Astyanax.
Frans I (van Frankrijk), 280, 298
Fransz., Klaas/Nicolaas, 574, 583-584
Fransz., weduwe van Nicolaas/Klaas,
583-584
Frederik, Don, van Toledo, 222
Frederik Hendrik, 333, 364-377, 475,
517, 703
Frederik Hendrik, 364-377, 458, 462,
463, 475, 478, 506, 701 noot
Friso, 36, 171

395, 398 noot, 401 noot, 402, 405,
408, 409, 450, 606, 635, 674 noot
Germanicus, 18
Geryon, 411
Geryoneo, 105-106
GeBner, Salomon, 137, 188, 189
Ghistele, Cornelis van, 212, 213, 214,
234, 248, 252-272, 273, 274, 275, 276,
279, 285, 287, 289, 292, 294, 296, 311,
315, 316, 332, 362, 416, 419, 451, 530,
531, 604 noot, 766, 770
Ghijs, D., 763
Gibbon, 57, 58 noot
Gideon, 171
Gier M.S.C., G. de, 658 noten
Gilbert, 504, 505
Glazemaker, J.H., 235, 572, 574, 583593, 614 noot, 766, 772
Gloriana, 103, 104, zie ook onder Faerie,
The, Queene.
Godefrooy, Hartog: zie onder Bouillon,
Godfried van.

Godevaarts (Haag(h)), Jan, 324, 325, zie
ook onder I.G.H.
Godewijck, Margaretha, 516

Godfried: zie onder Bouillon, Godfried
van.

Goedesberg, Gerrit van, 574
Goethe, J.W., 136, 186
Góngora, 77
Gorter, Herman, 753
Gottsched, Johann Christoph, 123, 136
Graadt Jonckers, R.H., 571
Graeff, familie De, 429, 430, 433
Graeff, Andries de, 430, 433
Graeff, Cornelis de, 422, 429-435, 447
Graeff, Diedrick Jansz., 431
Graeff, Peter Hooft de, 420-422, 424
Graeem: zie onder James Graham, mar-

kies van Montrose.
Gabriël, 9, 10, 24 noot, 126-128, 133,

134, 135, 379-380, 519, 644-647, 661,
666, 685
Gabriëlle d'Estrées, 98, 99
Galen, H.M.J. van, 40, 44, 46 noot, 61
noot, 697
Gama, Vasco da, 73-77
Ganymedes, 615
Gastanaga, Marquis de, 744
Gebhard, J.H., 643
Geerars, C.M., 41, 42, 49, 215-221, 366,
369 noot
Geerebaert S.I., A., 253, 343, 574, 594,
602, 603, 605, 624
Geerligs, G.A., 43
Geerts, A.M.F.B., 4, 5, 389-393, 394,

796

Graesse, J.G.Th., 343, 392 noot, 416 noot
Griethuyzen, Sybilla van, 547
Groot, weduwe van Gysbert de, 642
Groot, Hugo de, 4, 7, 109, 229, 230, 231,
232, 353 noot, 367, 386, 396, 402, 424
Grijph, 485, 494 noot
Gryph, 494, 495
Guarini, Giambattista, 399, 612
Guildebert, 494, 495, 496
Guise, De, 466, zie ook onder Hendrik
de Guise.
Gustaaf Adolf (van Zweden), 122
G.V.S. 235, 574-583, 592-593, 722, zie
ook onder Staveren, G. (Gilles?) van.
Gysbreght (van Aemstel), 431

Herodias, 652-657, 663, 665-666, 676,

Haantjes, J., 43
Haes, Frans de, 168-173, 175, 177, 178,
206, 692, 695
Haes, Joan/Jan de, 34, 40, 44, 46 noot,
159, 169, 692
Halma, Francois, 24, 220 noot, 706-708,
712, 714-716, 722-723, 757-759
Halon, 499, 500, 507, 512
Handolph, 486, 493-496, 499, 506, 527
noot
Haren, Onno Zwier van, 14, 18, 22, 25,
31, 36, 41 noot, 42, 43, 44, 203 noot,
205
Haren, Willem van, 13 noot, 18, 22, 25,
31, 36, 42, 44, 171, 172, 203 noot, 205
Harinck, Ian, 471
Harington, Sir John, 101
Harpe, La, 197
Hartgerts, Joost, 555
Hartig, Jan, 689 noot
Haselen, H.J.L. van, 42
Hector, 84, 302, 308-315, 316, 369, 405,
462, 467, 587-590, 632-633
Hecuba, 393 noot, 417, 632-633
Heeckeren, J.A.F.L. van, 43
Heiden, Samuël van der, 723
Heinsius, Daniël, 155, 221, 344, 383,
392, 492 noot, 697
Hekate, 469 noot
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Herodias' dochter: zie onder Salome.

Herodotus, 58 noot, 575 noot
Heurck, Franciscus van, 643
Hey, Johannes van der, 194
Heyligert, Cornelis, 180
Heyn, Piet, 238
Heyns, Zacharias, 378, 379
Hiarbas: zie onder larbas.
Hippodamia, 453 noot
Hippolytus, 719

Holmes Jr., U.T., 86 noot, 378 noot
Holo f ernes, 87

Hektor: zie onder Hector.
Hekuba: zie onder Hecuba.
Helena, 92, 98, 148, 409, 417, 566 noot,

583, 584, 620, 654 noot
Helenus, 84 noot, 405, 497

Helmers, J.F., 26, 41 noot
Hendrik II (van Frankrijk), 98

Hendrik III (van Frankrijk), 95
Hendrik IV (van Frankrijk), 95-99, 249,
513, zie ook onder Hendrik van Navarre.

Hendrik VIII (van Engeland), 714
Hendrik, graaf, van den Bergh, 372-375
Hendrik de Guise, 97, zie ook onder
Guise, De.
Hendrik van Navarre, 465, zie ook onder Hendrik IV (van Frankrijk).
Hendrik (Stuart), 519, 521, 523-524

Hendriks, A., 50 noot
Hennin, Hendrik de, 722
Hercules, 411, 412, 438, 439
Herodes de Grote, 665
Herodes (zoon van Herodes de Grote),
665
Herodes Antipas, 640, 642, 652-657, 660,
661, 665-666, 675, 678, 681-682, 683,
684

Homerus, 4, 5, 8, 12, 19, 26, 49, 65, 68,
69, 71, 80, 82, 83, 86, 88, 92, 94, 97,
109, 121, 124, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 148, 153, 165, 169, 177, 179, 180,
192, 193, 197, 198, 199, 200, 205,
212, 217, 222, 247, 258, 261, 272-280,
286 noot, 287-301, 309, 310, 320-324,
328-331 noot, 362, 398, 429, 460, 462,
481, 503, 530, 570, 571, 573-593, 634,
643, 654 noot, 661, 670, 674, 702, 708
Honingh, C., 20
Hooft, familie, 433
Hooft, Catharina Pietersdr., 433 noot
Hooft, Geertruid, 433 noot
Hooft, Jan, 433 noot
Hooft, P.C., 72 noot, 76, 223-224, 225,
325, 326, 327, 328, 350, 351, 353, 354,
355, 357-358, 359, 360, 376 noot,
395-397, 401, 406, 432, 433 noot, 457,
459, 460, 461 noot, 463 noot, 464 noot,
466 noten, 468, 472, 473, 484 noot,
488, 497, 592, 765
Hoogerbeets, 353 noot
Hooghe, Romeyn de, 713 noot, 742
Hoog(h)stra(a)ten, graaf van, 460, 463
Hoogstraten, David van, 242, 243, 394,
689-690
Hoogstraten, J. van, 20, 21, 34, 40 noot,
689-690, 705
Hoogstraten, Samuël van, 516
Hoogvliet, A., 13, 17, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 29, 33, 34, 35, 38, 39 noot, 41, 44,
51, 139, 169, 171, 174, 175-180, 192,
203 noot
Hoorn, Jan ten, 709 noot
Hoorne (graaf van), 461, 462
Horatius, 17, 86, 102, 148, 156, 159,
167, 169, 171, 181, 252, 386 noot,
396 noot, 412 noot, 420
Houbraken, Arnold, 34, 40 noot
Houwens Post, H., 73 noot
Hudemann, 122
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Humbert, Louis, 82 noot
Huygens, Const., 218, 225, 234, 235, 344,
349, 387, 397, 398-402, 406, 409, 412,
421, 435, 440, 596, 597, 601, 602, 603
noot
Hyante, 85
Hymen, 731
Hymineus, 538-539
Hypsipyle, 451-454, 455, 467
Iansen, S.A.P.J.H., 257 noot, 277 noot,
281-284, 535 noot
larbas, 268, 271, 417
Icarus, 435, 718, 719
Idomeneus, 93, 313
Idraote, 69, 556
I.G.H., 213, 275, 276 noot, 324-331, 344,
581, 582, 771, zie ook onder Godevaarts (Haag(h)), Jan.
Ignatius van Loyola, 701
Ikarus: zie onder Icarus.
Ines de Castro, 75
Ingels, Simon, 225
Inquisitie (Furie), 371-372, 374-375, 701
lovis: zie onder Jupiter.
Iris, 222, 265, 266, 600
Irus, 320
Isaiik, 17, 27, 35 noot, 180
Isabella, 541
Isabella, aartshertogin, 372
Ismaël,

Jeanne d'Albret (koningin van Navarre),
86
Jeanne d'Arc, 90
Jedidda, 127-128
Jesaja, 652, 659
Joannes: zie onder Johannes (de Doper).
Jode, Petrus de, 611
Johan Maurits van Nassau, 238-241, 433,
642-643, 667-669, zie ook onder Mauritius.
Johanna, 657, zie ook onder Salome.
Johannes (apostel), 117, 118, 119
Johannes (de Doper), 9, 24, 28, 128, 133,
639-686, 696, 767, 775
Jona, 647
Jonckbloet, W.J.A., 12, 19-23, 24 noot,
25, 27 noot, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 44,
531
Jorck: zie onder Jacobus (Stuart).
Jordaen, Laurens, 562
Jorissen, Th., 43
Josephus, Flavius, 665-666
Jozef/Josef, 161, 660, 719
Jozef van Arimathea, 137, 645, 657
Jozua, 161, 659
Juan, Don, van Oostenrijk, 79, 378, 380,
381
Judas, 130
Judith, 88, 185
Julia, 347 noot
Junius, Hadrianus, 276
68, 74, 178, 239, 260, 265, 266,
304-306, 369, 417, 418, 419, 469, 493,

Juno,

669

Ismeno, 70
Italicus, Silius, 335, 362

Jacobsen, R., 296-298, 315
Jacobus I (van Engeland), 378-383
Jacobus II (van Engeland), 699-700, 711,
714, 726
Jacobus (II van Engeland), 700-702, 726,
734-735, 738-742, 747, 755
Jacobus VI (van Schotland): zie onder
Jacobus I (van Engeland).
Jacobus (Stuart, hertog van York), 519,
521, 523-524
Jaf eth, 485, 494 noot
Jairus, 132
James Graham, markies van Montrose,
521, zie ook onder Montrose.
Jamyn, Amadis, 213, 299-316, 327, 771
Jansen (of: Jansz.), Antoni, 242
Janus, 713, 748
Jason, 83, 742
Javion, Maurice, 149 noot, 557 noot,
560, 561, 565
798

494 noot, 519, 615-616, 618-619,
627-628, 652, 695, 721
Jupiter, 8, 68, 76, 77, 84 noot, 143, 187,
269, 271, 292-294, 304-306, 348, 403,
451 noot, 461 noot, 492 noot, 576,
579, 588-590, 615, 645, 718, 721, zie
ook onder Zeus.

Kaiser, Gerhard, 125-136
Kajafas, 130, 652, 654, 656, 663, 676, 683
Kaleb, 659
Kalff, G., 12, 23-26, 27, 34, 36, 37, 43,
44, 224, 297, 389 noot, 390, 531
Kalliope, 3, 143, 252, 386
Kalliope, 375, 376, 723, 756, 766, zie ook
onder Calliope.
Kalma, J.J., 42
Kampen, N.G. van, 12, 15-19, 20, 21, 22,
23, 25, 28, 35, 37, 45, 62, 70, 71, 202
noot
Kampinga, H., 487 noot
Kapudan Pasja, 381

Karel I (van Engeland), 218, 517, 518
Karel I (van Engeland), 517, 519, 727,
747
Karel II (van Engeland), 237, 445, 448,
513-517, 522, 523 noot, 700, 726, 729
Karel (II Stuart), 519-526, 700, 726, 727
Karel V (van Habsburg), 65, 152
Karel IX (van Frankrijk), 83, 85, 299
Karel de Grote, 63, 65, 122, 153
Karel de Kale (van Frankrijk), 487
Karel (Stuart): zie onder Karel II (van
Engeland).
Karsemeijer, J., 662
Kate, J.J.L., ten, 571
Kempenaer, A. de, 574
Kern, Edith G., 140
Keyzer, Daniël de, 296, 297 noot, 298,
307
Kinker, Johannes, 138, 166, 194-201, 203,
204, 205, 206, 366, 367
Kirkconnell, Watson, 50 noot, 664
Kitto, Johannes, 624-625
Klinkhamer, Govert, 60 noot, 250
Klio, 723, 737-738, 746, 756-757, zie ook
onder Clio.
Kloos, Willem, 39 noot
Klopstock, F.G., 47, 48, 123-136, 137,
139, 175, 180, 181, 185, 187, 188 noot,
197, 198
Klopstock, Meta, 134, 189
Klytaimnestra, 576
Knuttel, J.A.N., 340 noot
Knuvelder, G.P.M., 12, 32-37, 38, 46,
257, 258 noot, 295, 296, 531
Kolkhuis Tanke, J., 49 noot
Kollewijn, R.A., 358 noot
Konstantijn: zie onder Constantijn (de
Grote).
Koopmans, J., 41, 42, 43, 44
Kossmann, F.K.H., 277 noot, 535 noot
Kreusa: zie onder Creiisa.
Kronos, 576, 615
Kruyskamp, C., 577 noot
Kupido: zie onder Cupido.
Kyd, Thomas, 540

Laërtes, 329, 578-579
Laius, 451 noot
Langendijk, Pieter, 49
Latino, 496
Latinus, 607 noot, 610
Latona, 304-306
Laumonier, Paul, 83 noot, 96 noot, 154
noot, 158 noot, 280 noot
Laura, 98
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Laurensz., Hendrik, 585
Lavinia, 607 noot, 610, 718
Lazarus, 133 noot, 137
Lebègue, Raymond, 662 noot
Leclerc, J.-V., 386 noot
Leda, 148 noot
Ledenberg, 353 noot
Leendertz jr., P., 26 noot, 53 noot, 76
noot, 224 noten, 229 noot, 232, 350,
351, 357 noot, 376 noot, 386 noot,
395 noot, 433 noot, 637 noot, 684
Leibniz, 126 noot, 127 noot
Leicester, graaf van, 104-106
Lenselink, S.J., 244 noot
Lesbino, 495
Lescaille, Jacob, 446, 447
Lesfargues, Bernard, 160
Liebergen, Daniel van, 642
Liesvel(d)t, Jacob van, 253, 254
Liesvelt, Hans van, 253-255
Liesveldt, weduwe van Jacob van: zie
onder Ancxt, Maria.
Linker, R.W., 86 noot, 378 noot
Livius, Titus, 81, 334, 343
Lodewijck, 492, 494, 499, 507, 512
Lodewijk IX de Heilige (van Frankrijk),
96, zie ook onder Saint-Louis.
Lodewijk XIII (van Frankrijk), 547 noot
Lodewijk XIV (van Frankrijk), 92-93,
513, 700, 704, 706, 711, 715, 734 noot,
753
Lodewijk XIV (van Frankrijk), 701, 704,
729, 738, 742, 747, 755, 756
Lodewijk XV (van Frankrijk), 95
Lodewijk van Nassau, 461-464
Lodewijk van Nassau-Beverweerd, 523
noot, 524
Lodewijk Gunther, graaf van Nassau,
478, 480-483
Loon, H.E.H. van, 562
Lope de Vega, 77
Lucanus, Marcus Annaeus, 17 noot, 64,
79, 81, 107, 123, 169, 170, 172, 176,
182, 215, 216, 237, 238, 239, 332-362,
381, 441, 449, 456, 458, 460, 462, 464,
473, 484, 489, 527, 530, 672, 700,
702, 749, 771
Lucas (apostel), 639-640, 678, zie ook
onder Lukas.
Lucifer, 28, 114, 115, 116, 131, 264, 520,
651-652, 654 noot, 656, 675-676, 677,
683, 701, zie ook onder Satan.
Lucretius, 50, 386 noot
Ludewijck: zie onder Lodewijck.
Lukas (apostel), 639, 693, zie ook onder
Lucas.

Macon, Antoine le, 280
Macpherson, James, 122
Macquet, Jan Daniël, 173-180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 noot,
173, 191, 192, 193, 206
Maeyken (van den Vondel): zie onder
Vondel, Maeyken van den.
Magny, Olivier de, 299
MaialMaja, 405
Maire de Belges, Jean le, 84, 484
Malchus, 654-657, 663, 665, 676, 677, 681
Maleachi, 659
Malherbe, Francois de, 88, 217
Mambrun, le père Pierre, 156 noot, 185
Mander, Karel van, 213, 214, 221, 224,
235, 275, 281, 295-316, 319, 327, 362,
530, 573, 583, 770
Manso, G.B., 562
Margaretha van Mechelen, 523 noot

Mars, 292-294, 361, 534, 580, 713, 714,
724, 725, 732, 738, 739, 744, 748, 753
Martin, H.G., 554 noot
Mary (Stuart, echtgenote van stadhouder-koning Willem III), 702-703,
zie ook onder Maria (koningin,
Stuart, ...).
Massa, I.A., 296
Matham, Jacob, 492 noot
Mauritius (= Johan Maurits van Nassau, zie ook aldaar), 669
Maurits (prins van Oranje), 236, 333,
352, 353, 358, 369, 375, 475, 517,
523 noot, 601
Maurits (van Oranje), 36 noot, 476-478,
481-483, 506, 523
Mayors: zie onder Mars.
Maximiliaan I (van Oostenrijk), 430
Maximilianus O.F.M. Cap., P., 9 noot,
40, 643, 649, 655, 660-663, 664,
673-674, 682
Mayenne, hertog van, 98 noot
Mechelen, Margaretha van: zie onder
Margaretha van Mechelen.
Medea, 487, 492, 497-499, 500, 504, 506,
512, 527 noot, 529
Medor, 536-539, 549
Meerwaldt, J.D., 409, 441, 450
Meetèl/Metel(lus), 486, 496, 497, 501,
506, 507
Meeuwesse, A.C.M., 244, 245

Margaretha van Valois, 465

Megera,

Maria, 129, 143, 647, 660 noot
Maria de Médicis (koningin van Frankrijk), 544, 547
Maria (Stuart van Schotland), 245, 507
Maria Stuart (echtgenote van stadhouder
Willem II), 513
Maria (Stuart, echtgenote van stadhouder
Willem II), 519, 521, 523-524, 737
Maria Stuart (echtgenote van stadhouderkoning Willem III), 689, 700, 706, 708,
710-711, 716, 753
Maria (koningin, Stuart, echtgenote van
stadhouder - koning Willem III), 689,
704, 711, 720, 726-728, 731-746,
752-756, 759-760, zie ook onder Mary.
Maria Beatrice d'Este, 700
Marino, Giambattista, 72, 90 noot
Marmontel, Jean-Francois, 181 noot
Marni, Archimède, 90 noot, 163 noot,
164, 165, 663, 683
Marnix van St. Aldegonde, 602
Maro, 604, 703, zie ook onder Vergilius.
Marot, Clément, 298
Marre, Jan de, 51, 52 noot

Melantho, 320, 321, 329
Melchisedek, 659
Melcker (, boer), 365, 377, 382, 703 noot
Melckerbuur: zie onder Melcker (, boer).
Melis, Petrus, 414
Melissa, 531, 540
Melles, J., 691 noot, 698 noot
Melpomene, 386, 756
Memming, 504-510, 512
Mendoza, 479
Menelaus, 92, 291, 305-306, 654 noot
Mentes, 580
Mentor, 92-93, 94, 329, 578-579
Mercilla, 105, 106
Mercurius, 8, 9, 10, 76, 229, 293, 294,
328, 403, 405, 449, 451 noot, 493,
498, 600, 645
Merken, Lucretia Wilhelmina van, 13
noot, 14 noot, 17, 18, 21, 22, 25, 29, 31,
35, 36, 38, 39 noot, 44, 45, 46, 184
noot, 197, 203 noot
Merlijn, 540
Mertens, David, 530, 542, 543
Merwede, Matthijs van de, 594-601, 634

Lulofs, B.H., 201-206
Lumey, 464, 468
Lupoldt, 487
Lusus, 74
Luther, Maarten, 714
Luxemburg/Luxembourg, 733, 745, 747
Luyken, Jan, 244, 245
Lycurgus van Nemea, 451-452
Lydia, 696
Lyons, J.C., 86 noot, 378 noot
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466, 468

Metellus: zie onder Meetèl.

Meteren, Van, 457, 459, 464 noot
Michaël, 113, 116, 468, 648, 732 noot,
743
Michels, L.C., 40, 229, 371 noot, 428,
644 noot, 661
Miedema, Hessel, 224
Milton, John, 12, 16, 19, 46,100,108-122,
123, 125, 126 noot, 129, 130, 131, 135,
137, 139, 174, 175, 179, 180, 193, 197,
198, 682, 763
Minderhoud, H.J., 249, 250
Minerva, 92, 329, 576, 578-579, 721, zie
ook onder Pallas Athene.

Minturno, Antonio, 66, 154, 158
Mirjam, 659

Moetjens, Adriaan, 93
Molière, 562
Moller, H.W.E., 638 noot, 653 noot, 668
Mondragon, 468
Monk, George, 513-515
Monk, George, 517, 521, 522, 526
Monstier, Du, 545, 547
Montaigne, 386 noot
Montemayor, 77
Montesquieu, 181 noot
Montrose, 513, 515
Montrose, 521, 522, 523, 526, zie ook
onder James Graham, markies van
Montrose.

Moonen, Arnold, 389 noot, 722-723
Mornay: zie onder Plessis-Mornay, Philippe du.
Moses: zie onder Mozes.

Mostaert/Mostert, 396, 402
Mozes, 110, 160, 161, 651, 659, 672

Mozley, J.H., 449-456
Multatuli, 259
Muncker, Franz, 122 noot, 123 noot,
124 noten, 125 noot
Mijle, Abraham van der, 378, 379
Naeranus, Joannes, 559
Narcissus, 722, 760
Nausicaåi, 290, 577
Nauta, G.A., 280
Nebukadnezar, 88
Neptunus, 75, 239, 293, 294, 365, 493,
588-590, 610, 720, 721, 726, 727, 731,
733, 745, 750-751, 753, zie ook onder
Poseidon.
Nereus, 420, 759

Nero, 334, 692
Nero, 345, 348, 421, 422, 695

Nikodemus, 645
Nisus, 496
Noach, 123, 485, 659
Nomsz, Jan, 22, 26, 30 noot, 571
Noot, Anna van der: zie onder Anna
van der Noot.

Noot, Jan van der, 424
Noviomagus, Gerardus, 487 noot
Numanus, 496
Nijland, Mej. (J. Aleida), 226-228
Obadja, 657
Oberon, 136
Odysseus, 92, 143, 144, 145, 146, 148,
177, 192, 276, 280, 290, 291, 292, 320,

321, 322-323, 328, 329, 330, 573-583,
609-610, 674
Oedipus, 448
Oetgens, Hendrik, 332
Oileus, 590
Oldenbarneveldt, Johan van, 333, 353
noot, 358, 601
Oldenbarnevelt, Reinier van, 601
Olindo, 69 noot
Olivier: zie onder Cromwell, Olivier.

Oomkens, J., 201
Oosterwyk, Johannes, 706 noot
Opheltes, 452
Oranje: zie onder Willem I van Oranje
(de Zwijger).
Orestes, 576
Orlando, 65, 533-534, 541, 549-551, zie
ook onder Ro(e)land/t.
Orontes, 627

Ossian, 19, 26, 122
Otto, 495, 496
Oudaan, Joachim, 169, 230, 231, 243,
515, 688-692, 698
Oudaan, Maria, 692
Oudemans, A.C., 619 noot
Overdiep, G.S., 287, 289 noot
Overlander, Geertruyd, 433 noot
Ovidius, 49, 50, 64, 178, 187, 252, 264,
281, 394, 449, 458, 465, 655, 673, 724
Paffenrode, Joan van, 642
Palinurus, 501, 610
Pallas, 375, 606-607, 740
Pallas: zie onder Pallas Athene.
Pallas Athene, 92, 114, 222, 304, 329,
418, 419, 576, zie ook onder Minerva.

Paludanus, Erasmus, 238
Pan, 485, 494 noot, 496, 716
Pandareos, 321

Nestor, 80, 291
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Panthus, 467
Paris, 98, 393 noot, 419, 654 noot, 725
Parma (hertog van), 105, 106, 213
Parthenia, 503, 504, 507, 512
Parijs, Marcelis, 611-612, 623 noot
Pauli, Johannes, 485
Paulus (apostel), 118, 230, 688, 690, 693,
696, 697, 705
Paulus (apostel), 47, 241-245, 688-697,
zie ook onder Saulus.
Pech, Marie de, 162
Pedro, Dom, 75
Peletier du Mans, Jacques, 280, 281, 283,
289, 328
Peleus, 262, 729
Penelope, 145, 320, 321-322, 581
Penta, 497 noot
Pernicone, V., 63 noot
Perrault, Charles, 91
Pers, D.P., 723 noot
Perseus, 655, 736
Pescatore, 545
Peter van Amiëns: zie onder Peter de
Kluizenaar.
Peter de Kluizenaar, 70
Peters, 701-702
Petrarca, Francesco, 63, 98, 109, 682,
758
Petrus (apostel), 230, 681
Petrus (apostel), 133 noot, 663, 694
Phaëton, 718, 719 noot
Phebe, suster, 525, zie ook onder Diana.

Philips II (van Spanje), 105-106, 358, 434
Philips II (van Spanje): zie onder Filips
II van Spanje.
Philoetius, 323 noot
Phoebe: zie onder Diana.
Ph(o)ebus, 229, 304, 493 noot, 516, 525,
534, 731, zie ook onder Apollo.
Phovère, 84
Pichon, R., 336, 449, 450 noot, 456
Picolomini, 159
Pierson, Christoffel, 594, 627
Pigmalion, 727
Pigna, Giambattista, 66
Pilatus, 471
Pilatus, 656-657, 681
Pinabel, 540
Pirithous, 453 noot, 455
Pisistratus, 291
Piso, 334
Plante, Franciscus, 238-240, 748
Plato, 4
Plemp, 402
Plessis-Mornay, Philippe du, 98, 99, 248
Plutarchus, 356, 357

Pluto, 68, 461, 462, 505, 520, 558-559,
600, 652, 732 noot, 747, zie ook onder

Satan.
Poitiers, Diane de: zie onder Diane de
Poitiers.
Polak, H.J., 42 noot
Polites, 417, 633
Poly/emus, 403, 487, 501, 578, 580
Polynices, 448, 451 noot
Polyphemus: zie onder Poly f emus.
Polytes: zie onder Polites.
Poma, Luigi, 150 noten, 151 noten, 152
noot, 153 noten, 154 noten, 157 noot
Pompeius, 147, 169, 333, 334, 335, 338,
339, 340, 341, 343, 347 noot, 357, 359
Pompejus, 339-343, 361, 365, 469
Poot, Hubert Cornelisz., 188, 189
Pope, A., 49, 58 noot, 122
Poseidon, 586, 590 noot, zie ook onder
Neptunus.
Postel, Christian Heinrich, 122
Praag, J.A. van, 445 noot, 574
Pretorius, S.J., 40, 643, 660, 663-665, 666,
669, 677-682
Priamus, 84 noot, 305-306, 313, 405, 409,
414, 417, 424, 589-590, 632-633
Prinsen JLzn., J., 765 noot
Pronuba, 537-539
Proserpina, 265, 729
Proteus, 143
Putte, P.C.A. van, 560 noot, 561 noot,
562 noot
Pyrrhus, 84 noten, 417, 633

Quellinus, Erasmus, 611
Quevedo, 77
Quintilianus, 181

Rabus, Pieter/Petrus, 34, 40 noot, 244,
245, 688-706, 725, 734, 736, 748, 767,
769, 774
Rabus jr., Pieter, 689
Racine, J., 12
Rademaker ss.cc ., C.S.M., 140
Ra f aël, 113, 115, 117, 118, 119, 128, 518,
519, 520, 522, 657-658
Raj na, Pio, 64 noot
Raleigh, Sir Walter, 102, 103, 106
Rank, L.Ph., 492 noot
Ravesteyn, Johannes van, 585, 586
Reael, Laurens, 228, 229, 367, 402
Reede, Godard van, 742, 744, 751, 756
Rees, Caspar Franciscus de, 643
Reinoud, 164
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Reinout: zie onder Rinaldo.
Renèl, 467
Reyd, Everhard van, 457, 459, 472, 473,
474, 477, 478, 481, 482, 488
Reijndersz., Wijbrant, 585
Riama, 505, 507
Richard II (van Engeland), 519
Richelieu, 547 noot
Riedel, 182, 186
Rieuwer(t)sz., Jan, 584
Rinaldo, 69-70, 99, 174, 364, 501, 504,
505, 572
Ripa, Cesare, 723 noot
Ripperda, Wigbold, 222
Rispens, J.A., 194-199
Rizzio, 507
Rodenburgh, Th., 224
Rodomonte, 64 noot, 545 noot
Ro(e)landlt, 63, 64, 65, 67, 533-534, 541,
545-555, zie ook onder Orlando.
Rogier, 531, 545 noot, zie ook onder

Ruggiero.
Rombauts, E., 257, 531
Ronsard, Pierre de, 83-85, 86, 88, 89,
96 noot, 154, 158, 299, 383, 397, 484
Rooman, Adriaen, 214, 296, 297 noot
Rosset, Francois de, 544-555, 561, 571,
575, 591, 773
Rotgans, Lukas, 13 noot, 18, 21, 24, 30,
31, 32, 33, 36, 39 noot, 42, 44, 45,
47 noot, 49, 96 noot, 174, 203 noot,
217, 219, 220, 221, 245-246, 670,
705-762, 763, 765, 767, 774
Rousseau, J.J., 247
Royer, A., 77 noot
Ruggiero, 64 noot, 65, 498, 545 noot,

zie ook onder Rogier.
Ruth, 161, 185
Ruijter, Herman de, 464 noot
Ruyter, Michiel Adriaansz. de, 727 noot,
750
Ruyter, Michiel Adriaansz. de, 727, 750
Ruyter, Willem, 464 noot
R.V.E.: zie onder Engelen, Roeland van.

Sacripante, 534
Sacy, De, 94
Saint-Amant, Antoine-Gérard de, 90, 91,
152, 159, 160, 162, 164 noot, 165, 671,
765
Saint-Evremond, 181 noot
Saint-Louis, 96, 98, zie ook onder Lodewijk IX de Heilige (van Frankrijk).
Salant, 236, 486, 492, 493-495, 498-510,
512

Salel, Hugues, 213, 280, 281, 283, 296,
297, 298-316, 319, 327, 771
Salengre, Anna Adriane de, 707
Salmoneus, 428
Salome, 28, 640, 655-657 noot, 665-666,
676, 677, 683, zie ook onder Johanna.
Salomo(n), 646, 654, 655
Saluste Sr. Du Bartas, G. de: zie onder
Bartas, G.S. du.
Sambix, Felix van, 574
Samma, 128-130
Samson, 156, 161, 185
Samuël, 469, 652, 659
Sannazaro, Jacopo, 143, 187
Satan, 16 noot, 68, 96, 110, 111, 112, 114,
115, 117, 119, 120, 121, 128-131, 174,
379, 380, 382, 469, 558, 677, 700, 721,
722, 755, zie ook onder Lucifer en
Pluto.
Saturnus, 309
Saul, 17, 469
Saulus, 696, zie ook onder Paulus

(apostel).
Sayce, R.A., 4 noot, 6, 7, 11, 12, 15, 29
noot, 30 noot, 37, 50, 51 noot, 89, 90,
156 noot, 159, 160, 161 noten, 162
noot, 163 noot, 165
Scaliger, J.C., 159, 449
Scaliger, J.J., 674
Scamandrius, 311, zie ook onder Astyanax.

Scarron, Paul, 49
Schaep, Gerard, 547
Schaik-Verlee, Mevrouw A.M.C., 706707 noot, 757 noot
Schelling, F.W.J., 129 noot

Schermer, Lukas, 217, 219, 220
Scheyb, von, 122
Schinckel, Bruyn Harmensz. 213, 274,
298
Schipper, J.J., 235, 499 noten, 530,
543-555, 559, 569, 571, 591, 772
Schdnaich, Christoph Otto von, 136
Schomberg, Menard graaf van, 741
Schomberg, hertog van, 740
Schonaeus, Cornelis, 222
Schonck, E.J.B., 49, 137
Schoonenburg, Antoni, 716-717
Schoonwald, Samuel, 387
Schrant, Joannes Matthias, 643, 644 noot,
662, 775
Schrevelius, Cornelis, 587, 592
Schuere, Jacobus van der, 297
Schuurman, Anna Maria van, 516
Scipio Africanus Maior, 63
Scipiones (nl. Africanus Maior/Minor),
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365, 506
Scott, Sir Walter, 107
Scudéry, Georges de, 157, 161 noot,
164 noot
Séché, L., 280 noot, 289 noot
Seegemont, 508
Segol, 26
Selincourt, E. de, 101 noot, 103, 104,
105 noot, 106, 107
Semida, 132-134
Seneca, 26, 334, 449, 458, 462, 463, 585,
719
Seth, 133
Sextus, 469
Shaftesbury, 184 noot
Shakespeare, W., 136
Siceram, Everaert: zie onder Syceram,
Everaert.
Sicheus: zie onder Sychaeus.

Stephanus, 391, 392, 393, 394, 408, 621
Sterck, J.F.M., 4 noot, 7 noot, 40, 226
noot, 229 noot, 230 noten, 231 noot,
366-369, 386, 402, 412 noot, 415 noot,
422, 435 noot, 658
Steversloot, Laurens, 159
Stoett, F.A., 76 noot, 224 noten, 350
noot, 357 noot, 376 noot
Stokebrand, 701, 734, 747-748
Storm, Hendrik, 215, 216, 332-363, 441,
770
Storm, Margaretha, 332
Stralen, Hendrick van, 688
Stuiveling, G., 340 noot
Surck, Anton van, 445, 456
Surrey, 109 noot
Syceram, Everaert, 214, 215, 224,
530-543, 555, 570, 623, 766, 770
Sychaeus, 248, 266

Sidney, Sir Philip, 57, 104, 106
Sidonia, 656

Siegenbeek, M., 643
Silvius, Lambertus (= Lambert van Bos,
zie ook aldaar), 445 noot, 709
Simeon, 133, 660, 669
Simson: zie onder Samson.
Sinon, 609

Slooten, M.E. van, 42, 44, 708-709, 719
noot, 726 noot, 731, 740
Smith, J.C., 101 noot
Smits, Dirk, 17, 21, 25, 29, 34 noot, 35,
38, 39 noot, 44, 51

Smout, Dirk, 707 noot, 723
So f ronia, 69 noot
Solerti, A., 66 noot
Soliman, sultan, 374, 467, 477, 494, 495,
496, 732 noot
Sommaville, Ant. de, 544
Sophocles, 231, 252, 427
Spenser, Edmund, 101-107, 108, 109, 115,
202 noot, 258, 259, 294
Spiegel, Maria, 547
Spingarn, J.E., 66 noot
Spinola, 368, 372, 699 noot
Spinoza, 585
Staey à Colybrant, Cornelis van der, 516
Stakenburg, A., 43, 44
Starter, J.J., 332 noot
Statius, Publius Papinius, 236, 336, 338,
341, 342-343, 357, 445, 446, 448-456,
458, 460, 461, 470, 471, 473, 475, 489,
512, 527, 766, 773
Staveren, G. (Gilles?) van, 574-575, zie
ook onder G.V.S.

Steenwijk, F. van, 21, 25, 44, 46, 169, 203
noot
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Tabitha, 133 noot
Tacitus, 31, 338, 341-342, 352, 355, 357,
395, 396, 457, 486 noot, 592
Tancredi, 164, 477
Tarquinius, 358 noot
Tasso, Torquato, 9, 10, 19, 24 noot, 28,
33, 47, 48, 66-72, 73, 74, 75, 77, 82,
84, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 99, 100, 101,
108, 109, 114, 136, 139, 140, 146,
148-154, 155, 156, 157, 158, 159, 161,
163, 164, 174, 175, 179, 184, 187, 193,
197, 205, 224, 225, 226, 229, 230, 232,
233, 258, 259, 294, 364, 365, 368, 369,
370, 373, 374, 375, 377, 383, 384, 447,
458, 460, 462, 467, 468, 469, 473, 474,
475, 477, 478, 484, 488, 489, 494, 495,
503, 504, 505, 511, 512, 513, 527, 528,
529-530, 532, 555-572, 591, 639,
644-645, 649, 651-652, 666, 670, 686,
714, 720, 721, 732 noot, 743, 748, 752,
755, 757, 761, 763 noot, 766, 773
Tassoni, 49
Taubmann, 391, 392, 393, 394, 408, 621
Telamonus, 590
Telemachus, 92-93, 94 noot, 145, 291,
322-323, 330-331, 578, 580
Telle, Reinier, 340-341, 352, 353, 354,
355, 356 noot, 359
Tellus, 618-619
Tempel, Olivier van den, 555-559, 566,
570
Terentius, 252
Terrasson, 581
Tessel: zie onder Tesselschade, Maria.
Tesselschade, Maria, 72 noot, 225-226,

227, 233, 559, 571
Theocritus, 83
Theadoric, 53
Thersandrus, 448
Theseus, 224, 736
Thetis, 75, 113 noot, 304-306, 729, 736
Thibaut de Maisières, M., 50
Thoas, 452-453
Thou, De, 466
Thijssen-Schoute, C.L., 584-587 noot
Tillyard, E.M.W., 6, 10, 11, 53 noot,
55-59, 66 noot, 73 noot, 101, 107,
108 noten, 109 noten, 112, 335
Timotheus, 692
Titania, 136
Tobia, 657 noot
Toinet, R., 12, 90 noot
Tonelli, L., 66 noot
Tongerloo, A. en J., 602-603, 605
Torrington, admiraal, 741 noot
Triller, Daniel Wilhelm, 122
Trissino, Giangiorgio, 65, 66, 72, 82, 83
Triton, 731, 736, 745, 751
Tros, 615
Turnus, 64 noot, 268, 372, 462, 486, 496,
519, 545 noot, 606-607, 610-611, 628,
630-631, 652, 714, 740

Ulisses/Ulysses:

zie onder

Odysseus.

Unger, J.H.W., 387 noot, 389 noot, 641
noot
Urania,

118, 119

Urbino, hertog van, 66 noot
Uriël, 126-127

Vafrino, 477
Valla, Giorgio, 65
Vauquelin de la Fresnaye, 50, 89
Vechters, 396
Veen, P.A.F. van, 51
Veenstra, F., 484 noot, 497 noot
Veer: zie onder Vere, Sir Francis.
Veldhuisen, Diderik, 718
Venkel, Jakob, 401 noot
Vennecool, Johannes (van de), 342 noot,
zie ook onder Fenacolius, Johannes
Leonardus.
Venus, 68, 72, 74-77, 98, 99, 146, 267,
292-294, 364, 410, 417, 418, 419, 437,
469, 492, 519, 534, 538-539, 566 noot,
580, 615, 618-619, 721, 729
Verdenius, A.A., 265 noot, 387 noot,
389-393, 394, 402-408, 412 noot, 415,
421, 429 noot, 432 noten, 435, 436,
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437, 605, 631, 634
Vere, Sir Francis, 478, 480, 481, 482
Vergilius, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 24 noot,
48, 49, 50, 52, 64, 65, 67, 68, 69, 71,
73, 74, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 95,
96, 97, 99, 101, 102, 108, 121, 124, 141,
143, 144, 145, 148, 165, 169, 178, 179,
180, 192, 217, 229, 233, 234, 235,
236, 238, 239, 240, 242, 247-273, 277,
281, 286, 287, 289, 335, 336, 362,
364, 365, 368, 369, 370, 380, 383, 384,
386-444, 448, 449, 456, 458, 462, 463,
469, 473, 475, 478 noot, 481, 484, 489,
493, 494, 496, 498, 501, 503, 505 noot,
506, 509, 511, 512, 517, 527, 528, 529,
530, 539, 570, 573, 592, 594-636, 643,
644 noot, 645, 646, 655, 660-661, 664,

666. 670, 672, 674, 679 680, 686,
-

687, 695 noot, 714, 718-719, 721, 738,
746, 750, 766, zie ook onder Maro.
Verheyde, Jacobus, 582
Verhoek, Pieter, 244
Verhulst, Godtgaf, 416
Verkuyl, P.E.L., 399 noot, 487 noot,
612 noot-615, 619 noot
Versteeg, 203 noot
Verwey, A., 248, 249, 257, 388, 390 noot,
425, 426, 439, 440, 684
Vesta, 620
Vianey, Joseph, 84, 85 noot, 88
Victoryn, 402
Vida, 68, 69, 114
Vigenère, Blaise de, 556-557
Vignau, Jean du, 556-557
Villeroi, hertog van, 747
Vis, G.J., 194 noot, 195, 196, 366 noot
Visscher, Anna Roemer(s), 225, 226
Vives, 277
Vlaming, Pieter, 220 noot
Vliet, Jeremias van, 447, 489, 490, 491
Vlooswijck, Cornelis van, 414
Vloten, J. van, 332 noot
Volaterranus, 276
Vollenhove, Joannes, 716, 718, 722-723,
758
Voltaire, 16, 36, 47, 48, 80, 94, 95-100,
174, 175, 178, 179, 180, 186, 187, 191,
248, 249, 250, 763
Vondel, Catharina van den, 644
vondel, Joost van den, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
20, 21, 24, 27 noot, 28, 30 noot, 32,
33, 34, 35, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 56, 61, 71, 110, 113, 147,
162, 168, 175, 217, 219, 220, 225,
226-233, 234, 235, 236, 237, 241, 242,
243, 244, 248, 250, 295, 332, 345, 350,

351, 353, 354, 355, 358, 359, 360, 363,
364-444, 445, 446, 447, 450, 451, 456,
458, 459, 461, 462, 463, 465, 466, 467,
473, 475, 507, 511, 515, 521 noten,
522, 527, 528, 529, 544, 548, 559, 570,
571, 573, 591-611, 614, 616 noot, 618
noot, 620-687, 689, 690, 692, 693 noot,
695-705, 719-720, 724-725, 728, 734,
738, 746, 749, 752, 755, 758, 761-765,
767, 769-775
Vondel, Maeyken van den, 230, 231,
232, 233, 746
Voocht, N., 352, 353, 354, 355, 359
Vorsterman, Willem, 256
Vos, Jan, 26, 225, 766
VoB, Johann Heinrich, 136, 247
Vossius, G.J., 4, 5, 7, 8, 9, 139, 140-148,
149, 152, 155, 156, 158, 162, 167,
168, 172, 176, 177, 181, 182, 183, 184,
186, 187, 190, 192, 217, 232, 394 noot,
459, 663, 684, 721, 725, 767
Vreese, W. de, 226 noot
Vries, Jeronimo de, 12-15, 17, 18, 19,
20, 22, 25, 35, 37, 46, 202 noot
Vulcanus, 267, 292-294, 304-306, 580,
744
Vulteius, 344, 345, 348, 350, 464, 465

Waal, H. van de, 487 noot
Wachtendorp, Kasper, 485-488, 492, 494,
495 noot, 496, 497, 501, 502, 509,
511, 512, 528
Waesberghe, Jan van, 213, 253
Wagenvoort, H. 336, 448
Walberech, 487, 501, zie ook onder
Walburch.
Walburch, 501 noot, zie ook onder
Walberech.
Walsem, G.C. van, 223 noot
Warners, J.D.P., 8 noot, 492 noot
Wassenaer, Nicolaes Jansz. van, 222-223,
350, 351, 352, 354, 355, 358
Water, Willem van de, 713, 714-715
Wees, Abraham de, 387
Wees, weduwe van Abraham de, 20 noot,
388, 641
Weevers, Th., 247-250, 257-261, 272,
273-295, 317-331, 580 noot, 581 noot,
592 noot
Westerbaen, Jacob, 217-219, 220 noot,
235, 515, 594, 601-611, 620, 623, 625,
634-636, 765, 774
Westerman, M., 389, 643
Weytens, Anna, 601
Wezel, Romanus van, 225

Wichardt, 487
Wickenden, N., 140
Widukind, 122 noot
Wieder, F.C., 42
Wieland, Christoph Martin, 136, 137,
202 noot
Wilhem, (stadhouder-) koning, 220, 689,
703, 711, 718, 720-721, 726, 729, 730,
735, 736, 737, 739, 741, 743, 746, 754,
761, zie ook onder Willem III (stadhouder-koning).
Wille, J., 168 noot, 175
Willekens, Jacob, 238
Willem I (de Zwijger), 106, 456
Willem I van Oranje (de Zwijger), 36
noot, 369, 372, 382, 458-470, 494,
506, 517, 518
Willem II (stadhouder), 218, 364, 376,
513, 523
Willem, prins (, II stadhouder), 525
Willem III (stadhouder-koning), 108, 217,
219, 221, 245-246, 689, 698, 705, 706,
708-717, 723, 748, 750, 753-754, 775
Willem III (stadhouder-koning), 698-703,
711, 718-748, 750-756, 759-760, 775,
zie ook onder Wilhem, (stadhouder-)
koning.
Willem V (stadhouder), 26
Willem van Nassau (bastaardzoon van
Maurits), 375
Winkel, J. te, 12, 13, 26-32, 33, 34, 35,
36, 37, 44, 45, 49 noot, 52, 176, 183,
189, 297, 378 noot, 531, 574, 599, 704,
757
Winter, N.S. van, 51
Winterkoningin (Elisabeth van de Palts),
218

Wirtenberg, hertog van, 745
Witsen, familie, 429, 430, 433 noot
Witstein, Mej. S.F., 601 noten
Witt, familie De, 445, 516
Witt, Cornelis de, 731
Witt, Johan de, 698, 731
Wittekind: zie onder Widukind.
Worp, J.A., 72 noot, 224, 225, 226 noten,
349 noot, 399 noot, 412 noot, 466,
531 noot, 574, 602 noten, 603 noot,
605 noot
Wiirzner, M.H., 123
Wijn, Hendrik van, 168
Wyngaarden, Daniël van, 561
Wytzema, Upke Harmen, 547

Yntema, J., 190
Young, Edward, 188, 189
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Zacharias, 647, 652, 673, 674
Zerbin/Zerbijn, 551, 552, 554
Zeus, 114, 148 noot, 222, 293 noot,
329, 377, 576, zie ook onder Jupiter.

Zeij S.J., P.Jac.J., 40

Zi l f a, 26
Zischka, Gert A., 190 noot
Zoet, Jan, 244
Zuren, Jan van, 273
Zwaan, F.L., 492 noot

B. TITELS
In dit register is de Bijbel niet opgenomen; de namen van de afzonderlijke
Bijbelboeken evenmin. Voor De openbaring van Johannes/Apocalyps is een
uitzondering gemaakt.
Literair-historische monografieën, artikelen en edities zijn hiervóór in de
LITERATUURLIJST (p. 779) vermeld. Een gecursiveerd paginanummer geeft
de plaats aan waar de volledige titel wordt beschreven.

Aan den zeeghaftigen Veltheere Johan
Churchil (Lukas Schermer), 220
Aan het Vaderland (Onno Zwier van
Haren), 43
Aan zyne Koningklyke Majesteit Wilhelm den III, [...] Op zyne overkomste in Hollandt (Lukas Rotgans), 217,
219, 708
Abraham de Aartsvader (A. Hoogvliet),
13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 33,
35, 37, 41, 44, 46, 139, 169, 171, 172,
174, 175-180, 182, 185, 192, 203
Adam in ballingschap (Vondel), 110,
113, 641 noot, 664, 683
Adamus exul (Hugo de Groot), 109
Adone (Giambattista Marino), 72
Aen de Camer In Liefd' Bloeyende
(P.C. Hooft), 223, 327
Aeneas, De, in syn Sondaeghs-pack (W.
van Focquenbroch): zie onder Thalia
of geurige Sang-godin.
Aeneis (Vergilius), 5, 8, 10, 28 noot,
49, 50, 64 noot, 65, 68, 73, 74, 77,
78, 79, 82, 83, 84, 85 noot, 86, 87, 89,
95, 96, 97, 99, 101, 109, 145, 163, 177,
179, 203, 212, 221, 232, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 242, 252-272, 335,
364, 365, 367, 368, 369, 371, 372, 374,
375, 379, 380, 382, 386-444, 447, 449,
456, 458, 462, 465, 467, 468, 469,
476 noot, 478 noot, 484, 488-512, 519,
522, 545, 570, 573, 594-636, 645-647,
649, 652, 655, 657, 660-662, 666, 670,
672-675, 679-680, 682, 695, 697,
719-720, 729, 730, 735, 738, 746, 749,
760, 761, 766, 771, 773, 775
Aeneis (vert. Boek XII Bernard vanden
Bergh), 594, zie ook onder Nederlaegh

van Turnus.
Aeneis (vert. Franciscus Cockelet), 594
Aeneis (vert. Dirck Doncker), 235, 236,
241, 594, 623-636, 775, zie ook onder
Publius Virgilius Maroos Twaalf boekken van Aeneas (Dirck Doncker) en
Vergilius-vertaling-in-verzen
(Dirck
Doncker).
Aeneis (vert. tot begin Boek VII Roeland
van Engelen), 236, 594, 611-623, 634,
775, zie ook onder P. Virgilius Maro
Verduijtst (Roeland van Engelen).
Aeneis (vert. Cornelis van Ghistele), 212,
213, 214, 252-272, 274, 279, 285, 296,
316, 332, 530, 766, 771, zie ook onder
Twaelf, De, boecken van Aeneas
Aeneis (vert. Boek IV Matthijs van de
Merwede),

594-601, zie ook onder

Vierde, Het, Boeck van d'Eneis van
Virgilius.
Aeneis (vert. Boek II, VI, VIII en XII
Christoffel Pierson), 594
Aeneis (vert. 2 boeken Surrey), 109 noot
Aeneis (vert.-in-proza Vondel), 52, 234,
235, 236, 241, 246, 250, 265 noot, 332,
393, 402-413, 428, 437, 442, 544, 548,
559, 570, 573, 591, 594, 595 noot,
600 noot, 604, 606 noot, 607-611,
620-623, 624, 629, 631, 634-635, 679
noot, 738, 764, 773, zie ook onder
Publius Virgilivs Maroos Wercken
(Vondel) en Vergilius-vertaling-in-proza (Vondel).
Aeneis (vert.-in-verzen Vondel), 52, 235,
236, 241, 388, 422, 426, 428, 435441, 442, 443, 570, 593, 594, 595
noot, 604, 606, 609, 621 noot-623,
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631 noot, 634-636, 695 noot, 738, 764,
774, zie ook onder Ondergang van
Troje [ ... ]; Publius Virgilius Maroos
Wercken In Nederduitsch dicht en
Vergilius-vertaling-in-verzen (Vondel).
Aeneis (vert. (Boek IV) Jacob Westerbaen), 218, 235, 236, 241, 594-595,
601-611, 623, 634, 774, zie ook onder
Aeneis, De, van P. Virgilius Maro,
bestaende in XII. Boecken; Eerste,
De, ses Boecken van P. Virgilius
Maroos Aeneis; Laetste, De, ses Boecken van P. Virgilius Maroos Aeneis
en Verliefde, De, Dido.
Aeneis (vert. Boek VI anoniem), 594,
zie ook onder Eneas Hellevaert.
Aeneis, De, van P. Virgilius Maro, bestaende in XII. Boecken (Jacob Wes-

terbaen), 605, 775, zie ook onder
Aeneis (vert. Jacob Westerbaen).
Aenleiding tot de Nederduitsche Dichtkunst of Waernemingen omtrent het
maken van Nederduitsche vaerzen
(Frans de Haes), 168-173, zie ook
onder Tael- en Dicht-kundige Bydragen.
Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste (Vondel), 56, 168, 228 noot, 404
Africa (Francesco Petrarca), 63
Akkerleven (Hubert Cornelisz. Poot),
188
Alaric ou Rome vaincue (Georges de
Scudéry), 157, 161 noot, 164 noot
Algemeen Huishoudelijk-, Natuur-, Zedekundig- en Konst-Woordenboek
(J.A. de Chalmot), 190-194, zie
ook onder Dictionnaire oeconomique,
contenant divers moyens
Alle de Gedichten van J. Antonides
vander Goes. Hier by komt het Leven
des Dichters (door D. van Hoogstraten), 242 noot, 243 noot, zie ook onder
Leven van Joannes Antonides vander
Goes (D. van Hoogstraten).
Allegoria del Poema (Torquato Tasso),
163, 532, 560
Allegorie du Poëme (Jean Baudoin), 164
noot, 560, 562-563, zie ook onder
Vergelijkinge van de Dichtkunst (Joan
[ ... ]

Amstelstroom (N.S. van Winter), 51
Annales (Tacitus), 31 noot, 338, zie ook
onder Tacitus-vertaling (P.C. Hooft).
Annales (vert. Johannes Leonardus Fenacolius), 342, zie ook onder Hoochberoemde, De, Historien van C. Cornelius Tacitus [ ... ] .
Antigone (Sophocles; vert. Cornelis van
Ghistele), 252
Antiquitates Judaicae (Flavius Josephus),
665, 666
Apocalyps: zie onder Openbaring, De,
van Johannes.
Aran en Titus (Jan Vos), 766
Araucana, La (Alonso de Ercilla), 77-82,
86
Arcadia (Philip Sidney), 57, 58 noot
Arctoa Tempe: Ockenburgh (Jacob Westerbaen), 602
Argonautica (Valerius Flaccus), 336
Argonautica (Apollonius Rhodius), 83,
84
Ariadne (P.C. Hooft), 224
Ars poetica (Horatius), 148
Art, L', poétique (N. Boileau), 91, 715,
721, 753
Art, L', Poetique frangois (Vauquelin de
la Fresnaye), 50, 89
Arte, L', poetica (Antonio Minturno),
66, 154, 158
Arthuriade (John Dryden), 108
Arthuriade (John Milton), 108
Auszug liber Ossian and die Lieder
alter Volker (J.W. Goethe), 186
Aventures, Les, de Télémaque (Fénelon):
zie onder Télémaque (Fénelon).

[...].

Dullaert).
Altaer-geheimenissen (Vondel), 393, 397,
398, 426, 429, 670
Amadis (Christoph Martin Wieland),
202 noot
Amsteldams Wellekomst (Vondel), 364,
365

Baeto (P.C. Hooft), 432, 497
Baptistes sive calumnia (George Buchanan), 662, 665
Baptistes sive calumnia (vert./bewerking
Jeremias de Decker), 662-663, 665
Batavia, begrepen in zes boeken (Jan de
Marre), 51, 52
Batavias, of Batavische Aeneas (Lambert
van Bos), 42, 236-237, 434, 445, 447,
484-513, 517, 527, 528, 529, 766-767,
772
Batavische gebroeders (Vondel), 431,
641 noot
Batrachomyomachia, 49
Begroetenis aen Frederick Henrick
(Vondel), 219, 364
Belgias (Lambert van Bos), 236, 445,
446, 447, 448, 450, 451, 456-472, 473,
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479, 483, 484, 488, 494, 511, 517, 518,
519, 520, 522, 527, 652 noot, 732 noot,
743, 765, 772, zie ook onder Triodon,
of Dryling van Heldendichten (Lambert van Bos).
Bespiegelingen van Godt en God tsdienst
(Vondel), 429, 440, 637-638, 670, 678679, 697, zie ook onder Onderwys
van het geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit.
Bezadigde, De, Roelant (J.J. Schipper),
546-554, zie ook onder Razende, De,
Roelant (J.J. Schipper) en Svitte, La,
de Roland le Fvrieux (Fr. de Rosset).
Boekzaal der geleerde wereld, 688, zie
ook onder Boekzaal van Europe.
Boekzaal van Europe (Pieter Rabus),
688, zie ook onder Boekzaal der geleerde wereld.
Boerekermis (Lukas Rotgans), 49
Bonheur, De, uit de Mode (E.J.B.
Schonck), 49
Borger oorlogh, Van 't, der Romeynen,
tusschen C. Ivlivm Caesarem ende
Gn. Pompeivm Magnvm (M. Annaevs
Lvcanvs; vert. Hendrik Storm), 216,
333, 350-362, 770, zie ook onder Eerste, De, ses bovcken vanden [ ... I
Poeet Marcvs Annevs Lvcanvs, [ ...1;
Lucanus-vertaling Hendrik Storm);
Pharsalia (Lucanus) en Pharsalia (vert.
Hendrik Storm).
Bremer Beitrdge 124, 125
Brieven der Heilige Maeghden (Vondel),
393, 394, 397
Britannias (Lambert van Bos), 217, 237,
445, 448, 491, 513-526, 527, 774
Bruiloft, De, van den Teems en Aemstel
t'Amsterdam (Vondel), 521 noot
Bucolica (Vergilius), 386, 393, 395, 410
noot, 413, 430, 594
Bucolica (vert. Dirck Doncker), 241
Bucolica (vert. Karel van Mander), 298
Bucolica (vert. Vondel), 234, 393, 410
noot, 428
'

Carel de negende, anders Parysche
Bruyloft (Lambert van Bos), 466
Chanson, La, de Roland, 12
Charlemagne ou le rétablissement de
l'Empire Romain (Courtin), 165
Christiados libri VII (Vida), 68
Claudius Civilis (F. van Steenwijk): zie
onder Klaudius Civilis.
Comoediae (Terentius; vert. Cornelis van
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Ghistele), 252, zie ook onder Terentius-vertaling (Cornelis van Ghistele).
Coninck, Den, van Napels ofte In wanhoop hoop (Roeland van Engelen),
612
Const, De, van Rhetoriken (Matthijs
Castelein), 281-284
Constantinade (Vondel), 7, 228-233, 234,
237, 238, 242, 246, 367, 384, 385, 386,
395, 396, 397, 398, 426, 429, 432,
442, 445, 511, 527, 528, 529, 641, 670,
686, 763-764
Constantijn (Cornelis Broere), 36
Constantyn (Vondel): zie onder Constantinade (Vondel).
Continuation, La, de l'Iliade d'Homère
(Amadis Jamyn), 299, zie ook onder
Ilias (vert. H. Salel en A. Jamyn).
Cours de littérature (La Harpe), 197
noot, 195

David (Coras), 162
David (L.W. van Merken), 14 noot, 17,
18, 20, 21, 22, 24 noot, 25, 29, 35, 44,
45, 46, 203 noot
David, poeme heroïque (Bernard Lesfargues), 160
Davideis (Abraham Cowley), 108
De arte poetica (Horatius), 102
De audiendis poetis (Plutarchus), 356,
zie ook onder Moralia (Plutarchus)
en Eenige Morale of Zedige Werken
[...].
De bello civili (Caesar), 357
De bello civili Romanorum (M.A. Lucanus): zie onder Pharsalia (Lucanus).
De imitatione (G.J. Vossius), 8, 190
De partu Virginis (Jacopo Sannazaro),
143
De rerum natura (Lucretius), 50
Decamerone (G. Boccaccio; vert. Antoine le Maçon), 280
Decline and Fall of the Roman Empire
(Gibbon), 57, 58 noot
Deerste sesse boecken van Aeneas ghenaemt Aeneidos (Cornelis van Ghistele), 252, 254, 255, 268, 770, zie ook
onder Aeneis (vert. Cornelis van Ghistele) en Twaelf, De, boecken van
Aeneas [ ... J.
Deerste twaelf iboecken Odysseae, dat is
de dolinghe van Vlysse (Dirck V.
Coornhert), 212, 213, 272-295, 298,
579, 770, zie ook onder Dolinghe, De,
van Vlysse [ ... ]; Odyssee (vert. Dirck

V. Coornhert) en Tweede, De, XII.
Boecken Odysseae: [ ... ].
Deerste viere boecken van Eneas ende
Dido genaemt Aeneidos (Cornelis van
Ghistele), 252, 253, 254, 770, zie ook
onder Aeneis (vert. Cornelis van Ghistele) en Twaelf, De, boeken van
Aeneas [ ... ] .
Deffense et illustration de la langue
frangoise (Joachim du Bellay), 82
Destrucyen van Troyen, 414
Dialoghi (Torquato Tasso), 562, zie ook
onder Morales de Torquato Tasso
(Jean Baudoin).
Dichterlijke werken van Joost van den
Vondel, 389, 643
Dichtkundige Aenmerkingen (Jan Daniël Macquet), 173-175, zie ook onder
Tael- en Dicht-kundige By-dragen.
Dictionnaire oeconomique, contenant divers moyens [ ... ] (vert. J.A. de Chalmot), 190, zie ook onder Algemeen
Huishoudelyk-, Natuur-, Zedekundigen Konst-Woordenboek [ ... J.
Discorsi del poema eroico (Torquato
Tasso), 66, 77, 89, 140, 148, 149, zie
ook onder Discorsi dell'arte poetica.
Discorsi dell'arte poetica (Torquato Tasso), 66, 148-154, 155, 230, zie ook onder Discorsi del poema eroico.
Discorsi (vert. discorso primo Jean
Baudoin): zie onder Recueil d'emblèmes divers.
Dissertatio peripatetica de epico carmine
(le père Pierre Mambrun), 156 noot
Divin, Le, Arioste ov Roland le Fvrievx
(F. de Rosset), 544, zie ook onder
Orlando furioso (vert.-in-proza Francois de Rosset) en Svitte, La, de Roland le Fvrieux (Fr. de Rosset).
Divina, La, Commedia (Dante), 658
Divino, Il, Ariosto oft Orlando Furioso
(Everaert Syceram), 214, 224, 530, 541,
543, 770, zie ook onder Orlando (vert.
Everaert Syceram).
Dix, Les, premiers Livres de l'Iliade
d'Homère (Hugues Salel), 280, 298299, zie ook onder Ilias (vert. H. Sale!
en A. Jamyn).
Dolinghe, De, van Vlysse (Dirck V.
Coornhert), 52, 213, 214, 235, 247,
250, 257, 258, 261, 273-295, 296, 298,
300, 302, 316-326, 344, 570, 579-580,
583, 764, 766, zie ook onder Deerste
twaelf boecken Odysseae 1...1; Odyssee (vert. Dirck V. Coornhert) en

Tweede, De, XII. Boecken Odysseae:
[...1.
Don Quixote (Cervantes), 445, zie ook
onder Verstandigen, Den, Vroomen
Ridder Don Quichot [ ... ].
Dooling, De, van Ulisses (vert. G.V.S.),
235, 574-583, 592, 772, zie ook onder
Odyssee (vert. G.V.S.).
Dordrechtsche Arcadia (Lambert van
Bos), 445
Eclogae (Vergilius), 634, 635
Eclogae ofte Harders-kouten (Henrick
Bruno), 625, 626 noot, 629, 633, 634
Eclogae (vert. Dirck Doncker), 624-625,
633, zie ook onder Vergilius-vertalingin-verzen (Dirck Doncker).
Eenige Morale of Zedige Werken van
Plvtarchvs. Vertaalt door R.T. (Reinier Telle), 356 noot, zie ook onder
De audiendis poetis (Plutarchus) en
Moralia (Plutarchus).
Eerste, De, ses Boecken van P. Virgilius
Maroos Aeneis (Jacob Westerbaen),
603, 604, 634, 774, zie ook onder
Aeneis (vert. Jacob Westerbaen).
Eerste, De, ses bovcken vanden voortreffelycken ende seer vermaerden
Poeet Marcvs Annevs Lvcanvs, van
't Borger Oorlog der Romeynen (Hendrik Storm), 333-350, 352, 360, 770,
zie ook onder Borger oorlogh, Van't,
der Romeynen [...]; Lucanus-vertaling (Hendrik Storm); Pharsalia (Lucanus) en Pharsalia (vert. Hendrik
Storm).
Eerste, De, 12. Boecken vande Ilyadas
(Karel van Mander), 214, 295-316, 770,
zie ook onder Ilias (vert. Karel van
Mander).
Electra (Sophocles; vert. Vondel), 225,
231, 401
Elektra (Vondel): zie onder Electra
(Sophocles; vert. Vondel).
Eneas en Turnus (Lukas Rotgans), 712
Eneas Hellevaert (anoniem), 594, zie ook
onder Aeneis (vert. Boek VI anoniem).
Eneide, 36
Epistolae ad Lucilium (Seneca; vert.
J.H. Glazemaker), 585
Epitomae de gestis Romanorum libri IV
(Lucius Annaeus of Julius Florus), 343
Essai sur la poësie épique (Voltaire), 80,

94, 95, 178
Essais (Montaigne), 386 noot

Essays ofte Poëtische Betrachtingen
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(Lambert van Bos), 236, 442, 446,
447, 773, zie ook onder Triodon, of
Dryling van Heldendichten (Lambert
van Bos).
Esther (Jean Desmarets), 162
Etourdi, L', ou les contre-temps (Molière), 562, zie ook onder Oratijn en
Maskariljas [...].
Faerie Queene, The (E. Spenser), 58
noot, 101-107, 108, 115, 202 noot
Faëton (Vondel), 641 noot
Fasti (Ovidius), 50, 51
Fingal (James Macpherson), 122, zie
ook onder Songs of Ossian.
Franciade (P. de Ronsard), 83-85, 88,
90 noot, 96 noot, 101, 154, 158 noot,
484
Friso (Willem van Haren): zie onder
Gevallen van Friso (Willem van Haren).
Geboortklock (Vondel), 219, 364, 365,
376, 377, 383, 385, 441
Gebroeders (Vondel), 394, 684 noot
Gedichten (J. Antonides van der Goes),
242, 243 noot, zie ook onder Leven,
Het, van Joannes Antonides vander
Goes (Antoni Jansen/Jansz.).
Gedichten (Jeremias de Decker), 662
Gedichten van Mr. J. Kinker (Johannes
Kinker), 138 noot, 194-201, 205 noten
Gedichten (Pieter Rabus), 689 noot,
699 noot, 775
Gedichten (Jacob Westerbaen), 217, 602,
605, 775
Geestelyke Minnevlammen (Matthijs van
de Merwede), 599
Genethliacon Lucani ad Pollam (Statius),
342, zie ook onder Silvae (Statius).
Georgica (Vergilius), 50, 51, 234, 386,
393, 395, 397, 398, 410 noot, 413, 430,
594, 623 noot, 644 noot
Georgica (vert. Dirck Doncker), 241,
624-625, zie ook onder Vergilius-vertaling-in-verzen (Dirck Doncker).
Georgica (vert. Karel van Mander), 298
Georgica (vert. Vondel), 234, 393, 410
noot, 428, 463
Gepriifte, Der, Abraham (Christoph
Martin Wieland), 137
Germania (Tacitus), 486 noot
Germanicus (L.W. van Merken), 13 noot
18, 22, 25, 26, 31, 36, 46, 184 noot,
197, 203
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Gerusalemme conquistata (Torquato
Tasso), 71 noot
Gerusalemme, La, liberata (Torquato
Tasso), 9, 19, 47, 48, 52, 66-72, 73, 76,
77, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 99,
101, 122, 149, 153, 158, 163, 164, 174,
203, 205, 224, 225, 226, 228, 230, 232,
235, 364, 365, 367, 368, 369, 373,
374, 377, 379, 380, 382, 442, 447, 462,
467, 468, 469, 470, 473, 475, 477, 494,
495, 496, 501, 504, 505, 511, 519, 528,
529-530, 532, 555-572, 591, 634, 644645, 649, 651, 661, 666, 670, 732 noot,
743, 755, 763 noot, 766, 773
Gerusalemme, La, liberata (vert. Jean
Baudoin), 149, 164 noot, 557 noot,
560-569, 575, 773, zie ook onder Iervsalem, La, de Torquato Tasso [...].
Gerusalemme, La, liberata (vert. Joan
Dullaart), 235, 559-569, 773, zie ook
onder Verloste, Het, Jeruzalem (Joan
Dullaart).
Gerusalemme, La, liberata (vert. R.H.
Graadt Jonckers), 571
Gerusalemme, La, liberata (vert. J.J.L.
ten Kate), 571
Gerusalemme, La, liberata (vert. eerste
5 zangen Jan Nomsz.), 571
Gerusalemme, La, liberata (vert. canto
IV Olivier van den Tempel), 555, zie
ook onder Torquato Tassoos Vierde
Gezangh van Iervsalems Verlossinge.
Gerusalemme, La, liberata (vert. Maria
Tesselschade), 225-226, 233, 559, 571
Gerusalemme, La, liberata (vert. Blaise
de Vigenère), 557
Gerusalemme, La, liberata (vert. Jean
du Vignau), 557
Gerusalemme, La, liberata (vert. Vondel), 10 noot, 71 noot, 226-228, 364
noot, 369 noot, 397 noot, 559, 571,
719 noot
Geusen, De (Onno Zwier van Haren),
14, 18, 19, 22, 23, 25, 31, 36, 41 noot,
43, 44, 203 noot
Gevallen van Friso (Willem van Haren),
13 noot, 18, 22, 25, 31, 36, 42, 44, 171,

172, 203 noot
Gewonde, De, Venus (P.C. Hooft), 224
Gideon (F. van Steenwijk), 20, 21, 25,
44, 46, 169
Grondt, Den, der Edel vry Schilder-const
(Karel van Mander), 224, zie ook onder Schilder-Boeck, Het.
GroBmutige, Der, Friederich III, Kónig
zu Dynemark (Hudemann), 122

Gro13e, Der, Wittekind (Christian Heinrich Postel), 122
Gysbreght van Aemstel (Vondel), 27
noot, 231, 394, 424, 466, 467, 658 noot,
682, 730 noot
Harlemias (Nicolaes Jansz. van Wassenaer), 222-223, 352 noot
`ApXep,iaS (Van Wassenaer): zie onder
Harlemias (Nicolaes Jansz. van Wassenaer).
Heerlyckheit der Kercke (Vondel), 50,
429, 637-641, 647, 665, 670, 678-679,
680 noot
Heerlijckheyd van Salomon (Vondel),
379, 656, zie ook onder Magnificence,
La, de Salomon (G.S. du Bartas);
Oeuvres Poétiques (G.S. du Bartas)
en Seconde, La, Sepmaine (G.S. du
Bartas).
Helden, De, Godes des Ouwden Verbonds (Vondel), 225, 228 noot, 364
noot
Heldendaaden, De. van den Jaare
MDCCVII (Lukas Schermer), 217,
219, 220
Henriade, La (Voltaire), 16, 36, 47, 52,
95-100, 174, 179, 180, 186, 191, 203,
248, 249, 763, 767
Henriade, La (vert. Sybrand Feitama),

Historia Ecclesiastica (Eusebius van
Caesarea), 692 noot
Historiae (Tacitus), 457
Historiae sui temporis (De Thou), 466
Historie, De, van sijn Majesteyt Karel
de II (vert. Lambert van Bos), 514, 515
Historien onses tyds (Lambert van Bos),
445, zie ook onder Saken van Staet en
Oorlogh (Aitzema).
History of the Civil Wars between York
and Lancaster (Samuel Daniel), 107108
Hofwijck (Const. Huygens), 602
Hollands Vloeck aen het Parlementsche
Engeland (Jacob Westerbaen), 218
Hollandsche, De, natie (J.F. Helmers),
41 noot
Holy, The, War (John Bunyan), 53 noot
Homeri Ilias et Odyssea, alfa item Carmina ejusdem cum interpretatione
latina repurgata (Henri 11 Estienne),
585, zie ook onder Ilias (Latijnse
vert. Henri 11 Estienne) en Odyssee
(Latijnse vert. Henri II Estienne).

52, 191, 249
Henriade, La (vert. Govert Klinkhamer),
250 noot
Henriette Marie t'Amsterdam (Vondel),

397
Herderskout tusschen Melibeus en Tityr
(Vondel), 387, 388, zie ook onder
Leeuwendalers (Vondel).
Hermann oder das befreite Deutschland
(Christoph Otto von Schónaich), 136
Hermann und Dorothea (J.W. Goethe),
136
Heroides (Ovidius), 394
Heroides (vert. Cornelis van Ghistele),
252
Heroides (vert.-in-proza

Vondel), 394,
396
Herstelde Zeegtriomf van Karel de
Tweede (Lambert van Bos), 514-515,
516, 521 noot
Hierusalem verwoest (Vondel): zie on-

der Gerusalemme, La, liberata (vert.
Vondel).
Historia Batavica (Gerardus Noviomagus), 487 noot
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Homeri Ilias et Odyssea [ ... ] (Latijnse vert. Cornelis Schrevelius), 587,
zie ook onder Ilias (Latijnse vert.
Cornelis Schrevelius) en Odyssee (Latijnse vert. Cornelis Schrevelius).
Homeri Odyssea. Cum interpretatione
Lat. ad verbum ... Editio postrema
diligenter recognita per I.T.P. (lat.
proza-vert. van Grieks), 581, zie ook
onder Odyssee (Latijnse proza vert.
naar 't Grieks door I.T.P.).
Homeri Opera omnia Cum interpret.
lat. ad verbum [ ... ], 586
Hoochberoemde, De, Historien van C.
Cornelius Tacitus Burghemeester van
Romen (vert. Johannes Leonardus
Fenacolius [ = Johannes (van de)
Vennecool]), 341, zie ook onder Annales (vert. Johannes Leonardus Fenacolius).
Houwelijck (Jacob Cats), 599
Huon de Bordeaux, 136
Hymnes (P. de Ronsard), 383
Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus
(Daniël Heinsius), 492 noot, zie ook
onder Nederduytsche Poemata (Daniël Heinsius).
Hymnus of Lofzangh vande Christelycke
Ridder (Vondel), 663

Iervsalem, La, de Torquato Tasso [ ... ]
Auec 1'Allegorie du Poëme (Jean
Baudoin), 560, zie ook onder Gerusalemme, La, liberata (vert. Jean Baudoin).
Iliad (A. Pope), 58 noot
Iliaden, De, van Homerus (J.H. Glazemaker), 235, 574, 583, 584, 591-593,
766, 772, zie ook onder Ilias (vert.
J.H. Glazemaker).
Ilias (Homerus), 5, 49, 80, 82, 86, 87,
89, 143, 145, 148, 153, 159, 163, 177,
179, 196, 203, 213, 214, 221, 222, 235,
280, 295-300, 304, 308, 311, 365, 442,
570, 572, 573, 583-593, 634, 654 noot,
674, 766, 771, 773
Ilias (Latijnse vert. Henri II Estienne),
585, zie ook onder Homeri Ilias et
Odyssea, alfa item Carmina [ ... ].
Ilias (vert. J.H. Glazemaker), 214,
583-593, 614 noot, 766, 773, zie ook
onder Iliaden, De, van Homerus (J.H.
Glazemaker).
Ilias (vert. Karel van Mander), 213,
214, 235, 275, 295-316, 771, zie ook
onder Eerste, De, 12. Boecken vande
Ilyadas.
Ilias (vert. A. Pope), 122
Ilias (vert. H. Salel en A. Jamyn), 213,
280, 297-316, 327, zie ook onder Continuation, La, de l'Iliade d' Homère;
Dix, Les, premiers Livres de l'Iliade
d'Homère; XI., Les, Premiers Livres
de l'Iliade d'Homère; Unzième, Les,
et Douzième livres de l'Iliade d'Homère en XXIIII., Les, Livres de
l'Iliade d'Homère.
Ilias (Latijnse vert. Cornelis Schrevelius),
587, zie ook onder `O r pou IXtezq xai
'O&ucaEla, [ ... ].
Ilias (vert. Johann Heinrich Von3), 133

Illustrations de Gaule et Singularitez de
Troie (Jean le Maire de Belges), 84,

484
Institutiones poeticae (G.J. Vossius), 4
noot, 5 noot, 6 noot, 7 noot, 140-148,
149, 155, 168 noten, 172 noot, 217,
459 noot
Ionas (Coras), 162, 164 noot
Iosué (Coras), 162, 164 noot
Israëls BaUlfegorsdienst (Dirk Smits),
17, 21, 25, 29, 35, 44
Isabella (P.C. Hooft en S. Coster), 224
Italia liberata dai Goti (Giangiorgio
Trissino), 65
Iudith (Marie de Pech), 162
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Jeptha (Vondel), 175, 397, 427, 441, 662
Jephthes sive votum (George Buchanan),
662
Joannes de Boetgezant (Vondel), 6, 7, 9,
9 noot, 10, 20, 24, 28, 30 noot, 32, 33,
34, 35, 37, 40, 41 noot, 44, 46, 47, 48,
147, 162, 227, 237, 238, 241, 243, 244,
245, 246, 385, 386, 429, 528, 637- (641,
642) 687, 689, 690, 693 noot, 695,
701, 704, 705, 724, 728, 755, 761-762,
764-765, 767, 774, zie ook onder
Justi Vondelii Joannis metanoe-angeli
sive [ ... ] .
Jona de Profeet (Laurens Steversloot),
159
Jonas de Boetgezant (Joan de Haes), 20,
40, 159, 169
Jonckheyt (Simon van Beaumont), 765
Joseph in Dothan (Vondel), 394
Joseph in Egypten (Vondel), 394, 719
noot
Judas de Verrader (Joan de Haes), 20,
34, 40, 159, 169
Judit, La, (Guillaume de Saluste, seigneur du Bartas), 85-88, 89, 90 noot,
672, zie ook onder Muse, La, Chrestiene.
Justi Vondelii Joannis metanoe-angeli
sive poenitentiae praeconis, libri sex
versibus latinis redditi (Caspar Franciscus de Rees), 643, zie ook onder
Joannes de Boetgezant (Vondel).

King Arthur (Richard Blackmore), 108
Klaghte der Prinsesse van Oranjen over
't oorloogh voor 's Hertogenbosch
(P.C. Hooft), 376 noot
Klaudius Civilis (F. van Steenwijk), 25,
46, 203 noot
Koning Davids Harpzangen (Vondel),
248, 427, 441 noot
Konstantyn (Vondel): zie onder Constantinade (Vondel).
Kritische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen
(Johan Jakob Bodmer), 123
Kruis-held, De, ofte het Leven van den
Apostel Paulus (Pieter Rabus), 34,
40 noot, 244, 688-697, 704, 767, 774,
zie ook onder Paulinade (Pieter Rabus).
Kruisheld, De, of het Leven van den

grooten Apostel Paulus (Arnold Hou braken en Jan van Hoogstraten), 34,
40 noot, 689, 705, zie ook onder
Paulinade (Jan van Hoogstraten) en
Paulus (Jan van Hoogstraten).
Krygstoneel, Het, der Bontgenooten van
den Jaare MDCCX (Jacob Westerbaen), 220 noot
Kunstkroon, De, voor den Koningk van
groot Britanje etc. (Vondel), 521 noot
Laetste, De, ses Boecken van P. Virgilius
Maroos Aeneis (Jacob Westerbaen),
603, 605, 611, 774, zie ook onder
Aeneis (vert. Jacob Westerbaen).
Lectures on rhetoric and belles-lettres
(Hugo Blair; vert. Herman Bosscha),
201 noot, zie ook onder Lessen over
de Redekunst en [ ... ] .
Leerzame Zinnebeelden, en Bybel-stoffen (Govert Klinkhamer), 60 noot,
zie ook onder Leven, Het, van den
Propheet Elisa.
Leeuwendalers (Vondel), 6 noot, 387,
397, zie ook onder Herderskout tusschen Melibeus en Tityr.
Lepanthe, La (vert. G.S. du Bartas),
378-383, 384, zie ook onder Lepanto
(Jacobus I van Engeland); Oeuvres
Poétiques (G.S. du Bartas); Slagh,
Den, van Lepanten en Vervolgh van
de wercken van Bartas.
Lepanto (Jacobus I van Engeland),
378-383, zie ook onder Lepanthe, La
(G.S. du Bartas); Slagh, Den, van
Lepanten en Vervolgh van de wercken
van Bartas.
Lessen over de Redekunst en Fraaije
Letteren, of Voorschriften over Taal,
Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst
(bewerking v.e. vert., B.H. Lulofs),
201-206, zie ook onder Lectures on
rhetoric and belles-lettres (Hugo Blair;
vert. Herman Bosscha).
Leste, Die, sesse boecken van Aeneas,
ghenaemt int Latijne Aeneidos (Cornelis van Ghistele), 253, 254, 257,
267-268, 770, zie ook onder Aeneis
(vert. Cornelis van Ghistele) en
Twaelf, De, boecken van Aeneas
[...].
Leven, Het, en Bedryf van Willem de
Darde (L.S. = Lambert van Bos), 709,
(709 noot), 726, 732 noot, 736 noot
Leven, Het, van den Propheet Elisa
(Govert Klinkhamer), 60 noot, zie ook
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onder Leerzame Zinnebeelden, en Bybel-stoffen.
Leven van Joannes Antonides vander
Goes (D. van Hoogstraten), 242 noot,
243 noot, zie ook onder Alle de Gedichten van J. Antonides vander Goes.
Leven, Het, van Joannes Antonides vander Goes (Antoni JansenlJansz.). [Gevolgd door de bij zijn dood geschreven] Lyk- en Grafdichten, 242 noot,
243 noot, zie ook onder Gedichten
(J. Antonides van der Goes).
Leven, Het, van den Koning en Propheet
David (Koenraet Droste), 34, 40 noot
Leydt-sterre (Dirck V. Coornhert), 324
Lucanus-vertaling (Hendrik Storm), 216,
332, zie ook onder Borger oorlogh,
Van 't, der Romeynen [ ... ]; Eerste,
De, ses bovcken vanden [ ... ] Poeet
Marcvs Annevs Lvcanvs, [ ... ]; Pharsalia (Lucanus) en Pharsalia (vert.
Hendrik Storm).
Lucifer (Vondel), 427, 441, 664, 683
Luise (Johann Heinrich Vof3), 136
Lukas Rotgans Poëzy: zie onder Poëzy
(Lukas Rotgans).
Lusiadas, Os (Luis Vaz de Camóes), 62,
72-77, 78, 79, 81, 86, 99, 101, 113 noot,
187, 203, 380, 382
Lusiadas, Os (vert. Fanshawe), 109
Lutrin, Le (Nicolas Boileau), 49

Lyk- en Grafdichten [nl. op J. Antonides
van der Goes] : zie onder Gedichten
(J. Antonides van der Goes) en Leven,
Het, van Joannes Antonides vander
Goes (Antoni Jansen/Jansz.).
Lyckklaght (aan het Vrouwekoor) (Von-

del), 230
Maeghden (Vondel), 231, 466
Magnificence, La, de Salomon (G.S. du
Bartas), 655, zie ook onder Seconde,
La, Sepmaine (G.S. du Bartas) en
Heerlijckheyd van Salomon (vert.

Vondel).
Maria Stuart (Vondel), 393, 394, 397,
507
Marie-Madeleine (Desmarets), 165
Mauritias (Lambert van Bos), 236, 237,
445, 446, 447, 448, 472-484, 488, 489,
49.4, 511, 517, 520, 527, 528, 752, 761,
765, 772, zie ook onder Triodon, of
Dryling van Heldendichten (Lambert

van Bos).
Mauritias (Franciscus Plante), 238-240,
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Maurits van Nassau (Jan Nomsz), 30
noot
Mei (Herman Gorter), 753
Mélanges de Littérature, d'Histoire et
de Philosophie (d'Alembert), 181 noot
Menelaus and David (Johann Jakob
Bodmer), 137
Menschelijk, Het, Leven (Willem van
Haren), 22
Messias, Der (F.G. Klopstock), 16, 47,
48, 123-136, 137, 175, 180, 181, 185,
1.87, 203
Metamorphoses (Ovidius), 50, 83, 252
noot, 264, 465, 649, 655, 673, 686,
702 noot
Metamorphoses (vert. Johannes Florianus), 252 noot
Midsummer Night's Dream (W. Shakespeare), 136
Minne-dichten (Jacob Westerbaen), 226
Morales de Torquato Tasso (Jean Baudoin), 89, 149 noot, 562, zie ook onder
Dialoghi (Torquato Tasso).
Moralia (Plutarchus), 356, zie ook onder De audiendis poetis (Plutarchus)
en Eenige Morale of Zedige Werken
[...].
Mosella (Ausonius), 51
Moses (Versteeg), 203 noot
Moyse sauvé (Antoine-Gérard de SaintAmant), 90, 152, 159, 160, 162, 164
noot, 165, 671
Muse, La, Chrestiene (Guillaume de
Saluste, seigneur du Bartas), 85-86,
zie ook onder Judit, La.

Naauwkeurig Onderwys in de Toneelpoëzy [ ...1, 166, zie ook onder Van
de Natuur en Eigenschap van het
Heldendicht (J. Antonides van der
Goes).
Nederduitsche Spraekkunst (Arnold
Moonen), 389 noot
Nederduitse, De, Dichtkunst (Johannes
Kinker), 366
Nederduytsche Poemata (Daniel Heinsius), 492 noot, zie ook onder Hymnus
oft Lof-sanck van Bacchus.
Nederlaegh van Turnus (Bernard vanden
Bergh), 594, zie ook onder Aeneis
(vert. Boek XII Bernard vanden
Bergh).
Nederlantsche Historien (Van Meteren),
457

815

Neederlandsche Histoorien (P.C. Hooft),
396, 402, 457, 459, 460, 461 noot, 463
noot, 466 noten, 472, 473, 488
Neue Beitrdge zum Vergniigen des Verstandes and Witzes: zie onder Bremer
Beitrage.
Night-thoughts (Edward Young), 188
Noah (Johann Jakob Bodmer), 123, 137
Noah (Vondel), 641 noot, 664
Nomoi (Plato), 4
Noodlot (P.C. Hooft), 76
Nouvelles, Les, de la République des
Lettres (Pierre Bayle), 688

Oberon (Christoph Martin Wieland), 136,
202 noot
Ockenburgh (Jacob Westerbaen), 765
Ode (I.G.H.), 325, 326, 327
Oden (Horatius), 420
Oden (F.G. Klopstock), 136
Odyssee (Homerus), 5, 49, 52, 92, 109,
145, 153, 161 noot, 177, 196, 212, 213,
221, 235, 272-276, 280, 285 noot,
288-294, 298, 300, 319, 321, 322, 330,
442, 570, 572, 573-585, 592, 634, 674,
764, 771, 773
Odyssee (vert. Lancelot Carle), 280 noot
Odyssee (Latijnse vert. Casparus), 285
noot, 300, 319, 327
Odyssee (vert. Dirck V. Coornhert, B.D.
en I.G.H.), 212, 213, 272-295, 300,
302, 325, 579-581, 764, 771, zie ook
onder Deerste twaelf boecken Odysseae,
.1; Dolinghe, De, van Vlysse;
Tweede, De, XII. Boecken Odysseae:
[ ...1 en Ode (I.G.H.).
Odyssee (Latijnse vert. Henri II Estienne), 585, zie ook onder Homeri Ilias
et Odyssea, alfa item Carmina [ ...1.
Odyssee (vert. Jan van 's Gravenweert),
583
Odyssee (vert. G.V.S.), 235, 574-583, 773,
zie ook onder Dooling, De, van Ulisses (vert. G.V.S.).
Odyssee (Latijnse proza-vert. naar 't
Grieks door I.T.P.), 581, zie ook onder
Homeri Odyssea. Cum interpretatione
Lat.[...
Odyssee (vert. Amadis Jamyn), 299
Odyssee (vert. Boek I en II Jacques
Peletier du Mans), 280, zie ook onder
Premier, Le, et le second Livre de
l'Odyssee d'Homère.
Odyssee (vert. A. Pope), 122
Odyssee (Latijnse vert. Cornelis Schreve[ ..

).

lius), 587, zie ook onder `Ofd pov IAL
xac '08vaaEEa [ ... ].
Odyssee (vert. Johann Heinrich Vof3),
133
Odissee, L', d'Homere (in proza, Claude
Boitel), 581
Odyssee, L', d'Homere. Au Roy. De la
version de Salomon Certon (Salomon
Certon), [herzien door Terrasson], 327,
581
Odyssee, De, van Homerus, in Neêrduits
gerymt (Koenraet Droste), 582
Oeuvres Poétiques (G.S. du Bartas), 378,
379, zie ook onder Heerlijckheyd van
Salomon (Vondel); Lepanthe, La en
Vaderen, De (vert. Vondel).
Oeuvres poétiques (Jacques Peletier du
Mans), 280
OlBLnovq TiS pccvvos ( Sophocles; vert.
Vondel), 427
Ondergang, De, der eerste wareld (W.
Bilderdijk), 19, 23, 26, 31, 36, 41, 44,
198-199, 201, 203 noot
Ondergang Van Troje. Virgilius tweede
boeck van Eneas, in Nederduitsch
gedicht (Vondel), 388, 413-425, 426,
427, 428, 594, 595 noot, 603, 609,
zie ook onder Aeneis (vert.-in-verzen
Vondel); Publius Virgilius Maroos
Wercken In Nederduitsch dicht en
Vergilius-vertaling-in-verzen (Vondel).
Onderwys van het geloofshooftpunt der
H. Dryeenigheit (Vondel), 637, zie
ook onder Bespiegelingen van Godt en
Godtsdienst.
Oorsaeck beghin en eynde van het thienjarigh belegh, ende destructie van
Troyen (Gerard van Delft), 415, 594
Oorspronck der Nederlandtschen oorloghen (Bor), 457
Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche oorloghen (Everhard van
Reyd), 457, 472, 477 noot, 488
Op de roemruchtige overwinning by Judoigne (Lukas Schermer), 220
Op de Tweedraght der Christe Princen
aen Iesus Christus (Vondel), 669
Op de vervolginge tegen de belyders van
den Hervormden Godtsdienst, door
Lodewyk den XIV.
(Lukas Rotgans), 734 noot
Op het lijden Christi (Maria Tesselschade), 226
Openbaring, De, van Johannes, 117-119,
129 noot, 381, 382
Opera posthuma (Spinoza), 585
[ ...)

Opgang van Karel Stuart den tweeden,
Koning van groot Britanje, Vranckrijck en Yrlant (Vondel), 515 noot,
521 noten
Oratijn en Maskariljas of den ontijdigen
Loskop (Joan Dullaart), 562, zie ook
onder Etourdi, L', ou les contre temps
(Molière).
Orlando furioso (Ludovico Ariosto), 48,
64-65, 67, 68, 69, 72, 78, 81, 82, 83,
84, 86, 88, 101, 118, 122, 136, 154, 214,
215, 223, 224, 225, 235, 258, 442, 498,
504, 511, 529-555, 559, 561, 569-572,
591, 634, 766, 771, 773
Orlando furioso (vert. Sir John Harington), 101
Orlando furioso (vert.-in-proza Francois
de Rosset), 544, 555, 561, 575, 773,
zie ook onder Divin, Le, Arioste ov
Roland le Fvrievx (F. de Rosset) en
Svitte, La, de Roland le Fvrieux (Fr.
de Rosset).
Orlando furioso (vert. J.J. Schipper),
235, 499 noot, 530, 543-555, 559, 569,
733, zie ook onder Razende, De, Roelant (J.J. Schipper).
Orlando (vert. Everaert Syceram), 214,
215, 530-543, 766, 771, zie ook onder
Divino, Il, Ariosto oft Orlando Furioso.
Orlando innamorato (Matteo Maria
Boiardo), 63-64, 546

Otia (Const. Huygens), 398
Oude Hollandsche Geschiedenissen ofte
Corte Rym-Kronyck (Kasper Wachtendorp), 485-488, 511, 528

Palamedes (Vondel), 463
Palmerijn van Olijve, 577
Paradise Lost (John Milton), 16, 46, 58
noot, 108-122, 123, 124, 126 noot,
129, 131 noot, 137, 174, 658, 682, 763
Paradise lost (vert. Johann Jakob Bodmer), 123
Paradise regained (John Milton), 121-122
Parnasloof [opdracht van de Vergiliusin-verzen] (Vondel), 429-435, 447
Pascha, Het (Vondel), 6 noot
Passeerlycke Moraliteyt (Gerard van
Delft), 415
Pastor-Fido Verduyts (Roeland van Engelen), 613, 614 noot, zie ook onder
Pastor, Il, fido (vert. Roeland van Engelen).
Pastor, Il, fido (Giambattista Guarini),
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399, 612
Pastor, Il, fido (vert. Roeland van Engelen), 612, 615, zie ook onder PastorFido Verduyts (Roeland van Engelen).
Pastor, Il, fido (vert. van fragm. Const.
Huygens), 399
Paulinade (J. Antonides van der Goes),
47, 241-245, 246, 688, 690-691, 705
Paulinade (Jan van Hoogstraten), 689690, 763, zie ook onder Kruisheld,
De, of het Leven van [ ... ] (Arnold
Houbraken en Jan van Hoogstraten)
en Paulus (Jan van Hoogstraten).
Paulinade (Pieter Rabus), 691-697, 704,
zie ook onder Kruis-held, De, ofte het
Leven [ ... ] (Pieter Rabus).
Paulus (Jan van Hoogstraten), 20, 21,
zie ook onder Kruisheld, De, of het
Leven van [ ... ] (Arnold Houbraken
en Jan van Hoogstraten) en Paulinade'
(Jan van Hoogstraten).
Peter en Pauwels (Vondel), 394, 679
Pharsalia (Lucanus), 17 noot, 79, 81,
107, 170, 172, 176, 178, 182, 215, 216,
238, 239, 332-363, 381, 441, 456, 460,
464, 465, 469, 473, 489, 530, 672, 700,
749, 771, zie ook onder Borger oorlogh, Van 't, der Romeynen [ ... ];
Lucanus-vertaling (Hendrik Storm) en
Pharsalia (vert. Hendrik Storm).
Pharsalia (vert. Hendrik Storm), 332363, 441, zie ook onder Borger oorlogh , Van 't, der Romeynen [...];
Eerste, De, ses bovcken vanden [...]
Poeet Marcvs Annevs Lvcanvs, [...];
Lucanus-vertaling (Hendrik Storm) en
Pharsalia (Lucanus).
Piers Plowman (William Langland), 53
noot
Poëme, Du, Heroïque. Traduit de l'Italien de Torquato Tasso (Jean Baudoin), 89, 149
Poetica (Aristoteles), 3, 65, 140, 142
noot, 148, 150 noot, 153, 155, 156,
158, 529
Poëticae institutiones: zie onder Institutiones poeticae (G.J. Vossius).
Poeticarum institutionum libri tres (G.J.
Vossius): zie onder Institutiones poeticae.
Poëtique francoise (Jean-Francois Marmontel), 181 noot
Poëzy, van verscheide Mengelstoffen
(Lukas Rotgans), 24 noot, 220 noot,
706-710 noot, 713 noot, 716 noot,
718 noot, 734 noot, 744 noot, 757
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noot, 758 noten
Poëzy (Lukas Schermer), 220
Préface de la Franciade 1572 (P. de
Ronsard): zie onder Franciade (P. de
Ronsard).
Premier, Le, et le second Livre de
l'Odyssee d'Homère (Jacques Peletier
du Mans), 280 zie ook onder Odyssee
(vert. Boek I en II Jacques Peletier
du Mans).
Première, La, Sepmaine (G.S. de Bartas),
86-87, 122, zie ook onder Sepmaines,
Les en Sepmaine, La, ou Création du
Monde.
Prince Arthur (Richard Blackmore), 108
Principes de Littérature (Charles Batteux), 181 noot
Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen (Jan Daniël Macquet), 175,
176 noot, 182, 183 noot, 186, 193 noot
Publius Virgilius Maroos Herders-kóuten
en Land-gedichten: midsgaders De
XII. Boecken van Aeneas (Dirk Doncker), 624, 775, zie ook onder Vergiliusvertaling-in-verzen (Dirck Doncker).
Publius Virgilius Maroos Twaalf boekken van Aeneas (Dirck Doncker), 623,
624, 774, zie ook onder Aeneis (vert.
Dirck Doncker).
P[ublius] Virgilius Maro Verduijtst (Roeland van Engelen), 611, 774, zie ook
onder Aeneis (vert. tot begin Boek VII
Roeland van Engelen).
Publius Virgilivs Maroos Wercken (Vondel), 4, 234, 241, 387, 773, zie ook
onder Aeneis (vert.-in-proza Vondel)
en Vergilius-vertaling-in-proza (Vondel).
Publius Virgilius Maroos Wercken In
Nederduitsch dicht (Vondel), 388, 775,
zie ook onder Aeneis (vert.-in-verzen
Vondel); Ondergang Van Troje [ ...
en Vergilius-vertaling-in-verzen (Vondel).
Pucelle, La, ou la France délivrée (Jean
Chapelain), 90, 157, 164 noot, 184, 185
Punica (Silius Italicus), 335

Horatius Flaccus Lierzangen en
Dichtkunst (vert.-in-proza Vondel),
396 noot
Quatre Chants (Pierre de Brach), 556
Q.

Rape, The, of the lock (A. Pope), 49

Razende, De, Roelant (J.J. Schipper),
544, 547, 559, 772, zie ook onder
Bezadigde, De, Roelant (J.J. Schipper)
en Orlando furioso (vert. J.J. Schip-

per).
Recueil d'emblèmes divers (Jean Baudoin), 149 noot, 150-154, 155, 157 noot
Rinaldo (Torquato Tasso), 66
Rodd'rick ende Alphonsus (G.A. Bredero), 577 noot
Rodemont en Isabella (Th. Rodenburgh),
224
Romeynsche, De, Historien ende Gheschiedenissen, beschreven door (Titus
Livius), 343 noot
Rottestroom, De (Dirk Smits), 29, 34
noot, 51
Rijmbrief (P.C. Hooft): zie onder Aen
de Camer In Lief d' Bloeyende.
Rijmkladboek (P.C. Hooft), 350 noot,
353, 357 noot
Rijm-oeffeningen (Jeremias de Decker),
662
Rym-oeffeningen (David van Hoogstraten en Pieter Rabus), 689

Sachsische, Der, Prinzenraub (Daniel
Wilhelm Triller), 122
Saken van Staet en Oorlogh (Aitzema),
445, zie ook onder Historien onses
tyds (Lambert van Bos).
Salmoneus (Vondel), 427, 428
Salomon (Vondel), 656
Samson (Coras), 162
Satirae (Horatius; vert. Cornelis van
Ghistele), 252
Schilder-Boeck, Het, (Karel van Mander), 224, 298, zie ook onder Grondt,
Den, der Edel vry Schilder-const.
Scilla (Lukas Rotgans), 712
Secchia, La, rapita (Tassoni), 49
Seconde, La, Sepmaine (G.S. du Bartas),
86-87, 90 noot, 379, 656, 672, zie ook
onder Heerlijckheyd van Salomon
(vert. Vondel); Magnificence, La, de
Salomon (G.S. du Bartas); Sepmaine,
La, ou Création du Monde; Sepmaines, Les en Vaderen, De (vert. Von-

del).
Sepmaine, La, ou Création du Monde
(G.S. du Bartas), 49, 50, 72, 89, zie ook
onder Première, La, Sepmaine; Seconde, La, Sepmaine en Sepmaines, Les

87, zie ook onder Première, La, Sepmaine; Seconde, La, Sepmaine en
Sepmaine, La, ou Création du Monde
(G.S. du

Bartas).

Sermones (Horatius), 412 noot
Sette, Le, giornate del mondo creato
(Torquato Tasso), 72
Silvae (Statius), 342, zie ook onder Genethliacon Lucani ad Pollam (Stattius).

Slagh, Den, van Lepanten (vert. Abraham van der Mijle), 378, 379, zie ook
onder Lepanthe, La (vert. G.S. du
Bartas); Lepanto (Jacobus I van Engeland) en Vervolgh van de wercken
van Bartas.
Socrates (J.F. Helmers), 26
Songs of Ossian (James Macpherson),
122, zie ook onder Fingal (James
Macpherson) en Temora (James Macpherson).

Sophompaneas (Hugo de Groot; vert.
Vondel), 231
Spanish, The, Tragedie ... Containing
the Lamentable end of Don Horatio,
and Belimperia; with the pittifull death
of Hieronimo (Thomas Kyd), 540-541
Stedekroon van Frederick Hendrick
(Vondel), 475
Stichts Landtgezang op Heemstede (Lukas Rotgans), 718 noot

Stichtse Lofbazuin, Geblaazen over het
veroveren van Ierlandt, [ ... ] (Lukas

Rotgans), 744
Suite du quatrième livre de l'Odyssée
d'Homère, ou les Avantures de Télémaque fils d'Ulysse (Fénelon): zie
onder Télémaque

(Fénelon).

Svitte, La, de Roland le Fvrieux (Fr. de
Rosset), 545-554, 773, zie ook onder
Bezadigde, De, Roelant (J.J. Schipper); Divin, Le, Arioste ov Roland le
Fvrievx (F. de Rosset); Orlando furioso (vert.-in-proza Francois de Rosset).

Tael- en Dicht-kundige By-dragen, 168,
170, 173, 177 noot, zie ook onder
Aenleiding tot de Nederduitsche
Dichtkunst [ ... ] (Frans de Haes) en
Dichtkundige Aenmerkingen (Jan Da-

niël Macquet).
Tacitus-vertaling (P.C. Hooft), 395 zie
ook onder Annales (Tacitus).
Télémaque (Fénelon), 36, 46, 52, 91-95,
122, 178, 443, 554 noot, 763, 767

(G.S. du Bartas).
Sepmaines, Les (G.S. du Bartas), 48, 50,
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Télémaque (vert. D. Ghijs), 763
763
Sybrand Feitama), 52,
Telemachus (vert.
(vert. Sybrand
94, 250,
250, 554 noot
94,
(James Macpherson),
Macpherson), 122, zie
Temora (James
ook onder
onder Songs of Ossian.
van GhisteGhisteTerentius-vertaling (Cornelis van
le), 256,
256, 257, zie
zie ook
Ie),
ook onder
onder Comoe(Terentius; vert. Cornelis
Cornelis van
van
diae (Terentiusj
Ghistele).
Ghistele).
Thalia of geurige
Thalia
geurige Sang-godin (W.
van
(W. van
Focquenbroch), 49
Theatre
Toon-neel (Jan
van der
der
Theatre oft Toon-neel
(Jan van
Noot), 424
Noot),424
336, 445,
Thebais (Statius), 336,
445, 446,
446, 447,
447,
448-456, 460,
460, 467,
467, 470,
470, 471
448-456,
471 512,
512, 517,
517,
773
Thebais (vert.
Thebais
(vert. Lambert van
van Bos),
Bos), 236,
237,
445, 446,
446, 447,
447, 448-456,
448-456, 471,
471,
237, 445,
772-773, zie
ook onder
onder Triodon,
zie ook
Triodon, of
Dryling van
(Lambert
Dryling
van Heldendichten
Heldendichten (Lambert
van Bos).
Theresiade (Von Scheyb),
Scheyb), 122
Tod, Der, Abels (Salomon
GefJner), 137
(Salomon Gef3ner),
Torquato Tassoos
Tassoos Vierde
Torquato
Vierde Gezangh
Gezangh van
van
Iervsalems Verlossinge
van
Iervsalems
Verlossinge (Olivier
(Olivier van
555, 570, zie ook
ook onder
onder
den Tempel),
Tempel), 555,
Gerusalemme, La, liberata (vert.
(vert. canto
canto
van den
denTempel).
Tempel).
IV Olivier van
Tractatus theologico-politicus
Tractatus
theologico-politicus (Spinoza),
(Spinoza),
585
Traité de la poésie
Traité
poésie morale et sentencieusentencieuse (Guillaume Colletet),
Colletet), 165
Traité du poëme
Traité
poëme épique
épique (Ie
père René
René
(le père
le
Ie Bossu), 158,
193
158, 165, 181 noot, 193
Triodon,
Dryling van
van Heldendichten
Heldendichten
Triodon, of Dryling
(Lambert van
vanBos),
Bos), 236, 237, 446-484,
446-484,
491,
491, 773,
773, zie ook
ook onder
onder Essays
Essays ofte
ofte
Poëtische Betrachtingen
Betrachtingen (Lambert
van
(Lambert van
Bos)j Belgias (Lambert
van Bos);
Bos)j
Bos);
(Lambert van
Mauritias (Lambert van
van Bos)
Bos)enen The
The-bais(vert.
bais (vert. Lambert
Lambertvan
vanBos).
Bos).
Troades (Seneca), 462
Trou-ringh (Jacob Cats),
Cats),599
599
Twaelf, De, boecken
boecken van
van Aeneas
Aeneas ghegheTwaelf,
naemt Aeneidos
van GhisteGhisteAeneidos (Cornelis van
le),
Ie), 212,
212, 213,
213, 253-272,
253-272, 275,
275, 296,
296, 416,
416,
766, 771,
771, zie
zie ook onder
onder Aeneis (vert.
(vert.
Cornelis van
van Ghistele);
Ghistele)j Deerste
Deerste viere
boecken van
];
van Eneas ende
ende Dido
Dido [ ...
... ];
Deerste
sesse boecken
boecken van
van Aeneas
Aeneas
Deerste sesse
... ] en
[ ...
en Leste,
Leste, Die,
Die, sesse
sesse boecken
boecken
...] ]..
van Aeneas, [[ ...
Tweede,
Tweede, De,
De, XII. Boecken Odysseae:
Odysseae:
is, De
De Dolinge
Dolinge van
van Vlysse
Vlysse (Dirck
(Dirck
Dat is,
V. Coornhert
Coornhert en B.D.) (2e dr.
dr. Dirck
Dirck
V. Coornhert
Coornhert en I.G.H.), 213, 274-275,
274-275,

296, 316-331,
296,
316-331, 580,
580, 770-771,
770-771, zie ook
boecken OdysOdysonder
onder Deerste
Deerste twaelf boecken
van Vlysse;
Vlysse;
seae, [...]; Dolinghe
Dolinghe De, van
en Odyssee
(vert. Dirck
Ode (I.G.H.)
(I.G.H.) en
Odyssee (vert.
V.
Coornhert).
V. Coornhert).
[...];

Unzième,
et Douzième
Douzième livres de
Unzième, Les,
Les, et
coml'Iliade
l'Iliade d'Homère
d'Homère [[...
... ]] avec Ie
le commencement
Treziesme (Hugues
mencement du Treziesme
(Hugues Saonder Ilias
(vert.
lel), 299, zie ook
ook onder
Ilias (vert.
H.
Jamyn).
H. Salel en A. Jamyn).
Uranie (G.S.
du Bartas;
Bartasj vert. Jacobus I
(G.S. du
van Engeland),
Engeland), 378
Uyt-heemsen
Roomse MinMinUyt-heemsen Oorlog,
Oorlog, ofte Roomse
van de
deMerwede),
Merwede),
triomfen (Matthijs
(Matthijs van
594,
595, 598,
598, 599,
599, zie ook
onder
594, 595,
ook onder
Vierde,
Boeck van
van d'Eneis
d'Eneis van
van
Vierde, Het,
Het, Boeck
Virgilius.
Uytvaert van Frederick
Frederick Hendrick
Hendrick (Jacab
(Jacob
Latijn van
van C.
Westerbaen
Westerbaen (naar
(naar het
het Latijn
Barlaeus)), 218

Vaderen,
(vert. Vondel), 379, zie ook
Vaderen, De (vert.
onder Oeuvres
du BarBarOeuvres Poétiques (G.S. du
tas)
en Seconde,
Sepmaine (G.S.
tas) en
Seconde, La, Sepmaine
du Bartas).
Bartas).
Van
Natuur en
en Eigenschap
Eigenschap van het
het
Van de Natuur
Antonides van
van der
der
Heldendicht (J.
(J. Antonides
Goes), 166-168, zie ook
ook onder
onder Naauwkeurig
de Toneel-poëzy
Toneel-poëzy
keurig Onderwys
Onderwys in
in de
[

... ].

[. ..].

Vergelijkinge
de Dichtkunst
Dichtkunst (Joan
Vergelijkinge van
van de
ook onder
onder AllegoDulIaart), 563, zie ook
Dullaart),
rie du Poëme (Jean
Baudoin).
(Jean Baudoin).
Vergilius-vertaling-in-proza
(Vondel),
Vergilius-vertaling-in-proza
(Vondel),
234,
386-402, 409,
409, 412,
412, 414,
414, 415,
415,
234, 241,
241, 386-402,
421
noot, 428,
428, 436,
436, 437,
437, 442,
442, 443,
443,
421 noot,
592, 596,
596, zie
zie ook
ook onder
onder
446, 451,
451, 592,
446,
Aeneis (vert.-in-proza
(vert.-in-proza Vondel) en
en Publius Virgilivs Maroos
Maroos Wercken
Wercken (Vondel).
Vergilius-vertaling-in-verzen
Vergilius-vertaling-in-verzen (Dirck
(Dirck
Doncker), 624-625,
624-625, zie
ookonder
onder
Doncker),
zie ook
(vert. Dirck
Dirck Doncker);
Doncker); Eclogae
Aeneis (vert.
Dirck Doncker);
Doncker); Georgica (vert.
(vert.
(vert. Dirck
Doncker) en
en Publius
Publius Virgilius
Virgilius
Dirck Doncker)
Maroos Herders-kóuten
Herders-kóuten en Land-geLand-geMaroos
dichten: [.[...
. . ].].
(Vondel),
Vergilius-vertaling-in-verzen (Vondel),
Vergilius-vertaling-in-verzen
235, 241,
241, 387-393,
387-393, 413,
413, 414,
414, 420,
420, 422,
422,
235,
425-435, 439,
443, 451,
451, 594,
594, 603,
603,
425-435,
439, 440,
440, 443,
604, 623
623 noot,
noot, 634-635,
634-635, zie ook onder
onder
604,
(vert.-in-verzen Vondel);
Aeneis (vert.-in-verzen
Vondel); Ondergang van
Troje [...];
[...l;Parnasloof
Parnasloof
dergang
van Troje
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en Publius Virgilius Maroos Wercken
In Nederduitsch dicht.
Verhael Van de verwoestinge des Stadts
Troje (Franciscus van den Enden), 414
Verhandeling over Abraham de Aartsvader (Jan Daniël Macquet), 175-180,
182, 186, 191, 206, zie ook onder
Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen.
Verhandeling over het Heldendicht
(Rhijnvis Feith), 180-190, 191
Verliefde, De, Dido (vert. Jacob Westerbaen), 218, 594-595, 602-603, 605, 608,
609, zie ook onder Aeneis (vert. (Boek
IV) Jacob Westerbaen).
Verlost Britanje (Pieter Rabus), 245,
689-690, 697-704, 706, 734, 748, 774
Verloste, Het, Jeruzalem (Joan Dullaart),
559, 564, 772, zie ook onder Gerusalemme, La, liberata (vert. Joan Dullaart).
Verovering van Grol (Vondel), 217, 219,
232, 236, 364-385, 386, 441, 458, 459,
461, 462, 463, 465, 473, 475, 522,
652 noot, 698-703, 734, 749, 752, 760,
763-764, 769, 770
Verstandigen, Den, Vroomen Ridder
Don Quichot de la Mancha (vert.
Lambert van Bos), 445, zie ook onder
Don Quixote (Cervantes).
Versuch einer kritischen Dichtkunst fur
die Deutschen (Johann Christoph
Gottsched), 123
Vervolgh van de wercken van Bartas
(vert. Zacharias Heyns), 378, 379, zie
ook onder Lepanthe, La (vert. G.S. du
Bartas); Lepanto (Jacobus 1 van Engeland) en Slagh, Den, van Lepanten.
Vierde, Het, Boeck van d'Eneis van
Virgilius (Matthijs van de Merwede),
594-601, zie ook onder Aeneis (vert.
Boek IV Matthijs van de Merwede)
en Uyt-heemsen Oorlog, ofte Roomse
Min-triomfen.
Virgile, Le, travesti (P. Scarron), 49
Virgilius, Van zijn leuen, . doot, ende
vanden wonderlijcken wercken die hi
dede by nigromancien, [ ... ] (volks-

820

boek), 256 noot
Vita [nl. van Torquato Tasso] (G.B.
Manso), 562
Vita Vergilii (Donatus), 398
Vredetriomf (Lukas Rotgans), 713
Vijftigh Lustighe Historien oft Nieu-

wichheden Johannis Boccatij (Dirck

V. Coornhert), 280
Wellevenskunste (Dirck V. Coornhert):
zie onder Zedekunst dat is [ ... ].
Wilhem de Derde (Lukas Rotgans), 13
noot, 18, 21, 24, 30, 32, 33, 36, 42, 44,
47 noot, 96 noot, 174, 203 noot, 220,
245-246, 705-(714, 715, 717) 762, 763,
765, 767, 774
Willem de Eerste (Jan Nomsz), 22, 26,
30 noot
Wonderen Des Alderhoogsten Vitgevoerd In, onder en door [ ... ] Willem
de Derde (pamflet), 245, 719
XI., Les, Premiers Livres de l'Iliade
d'Homère (Hugues Salel), 299, 301,
zie ook onder Ilias (vert. H. Salet en
A. Jamyn).
XXIIII., Les Livres de l'Iliade d'Homere
(Hugues Salel en Amadis Jamyn),
299, 300, zie ook onder Ilias (vert.
H. Salel en A. Jamyn).
Ystroom, De (J. Antonides van der
Goes), 51, 52, 166, 241, 242, 243, 244,
691
Zedekunst dat is Wellevenskunste (Dirck
V. Coornhert), 274, 764
Zegen- en Vloek-dichten (Pieter Rabus),
689
Zegesang (Vondel), 364, 365
Zungchin (Vondel), 641 noot
Zuydt-hollandtsche Thessalia (Lambert
van Bos), 445, 514 noot, 523, 525 noot
Zydebalen (A. Hoogvliet), 34 noot

