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Dr. Witstein beziet in haar boek Funeraire
poëzie in de Nederlandse Renaissance de
litteraire praktijk tegen de achtergrond van
litteraire theorie. De praktijk bestaat uit
enkele gedichten van Heinsius, Hooft. Huygens en Vondel, geschreven ter gelegenheid van een sterfgeval, de theorie betreffende het funeraire genre is ontleend aan
werken van bekende renaissancistische
autoriteiten op theoretisch gebied zoals
Scaliger. Minturno en Pontanus. Het gaat
hier om de vaststelling van het algemene
patroon van het genre zoals dit in de
Renaissance blijkbaar heeft gegolden en
de wijze waarop de dichters dit model hebben gehanteerd. Het grondpatroon van het
funeraire gedicht is overigens niet ontworpen aan de schrijftafel van de theoretici.
Dezen leggen slechts vast wat de litteraire
praktijk vanaf de klassieke Oudheid in talrijke variaties te zien heeft gegeven, een
praktijk die op haar beurt weer door de
theorie, en met name door de rhetorica,
beïnvloed is.
De hier behandelde dichters laten ons
boeiende specimina van funeraire poëzie
zien, waarbij het universele ontwerp dat
wij in de theorie ontmoet hebben dusdanig
aangepast wordt aan de visie die de dichter op de situatie heeft. dat een sterk individueel gedicht ontstaat. Deze individualiteit is echter niet op te vatten in de huidige,
moderne zin van unieke uitzonderlijkheid
maar als realisering van het ideale beeld
dat de figuur van de overledene in potentie
in zich besloten houdt. Zo verschijnt bij
Hooft de jonge Haarlemse vaandrig Pleter
Hasselaer bezield door een bij de jeugd
passende onverschrokkenheid die echter
door de nobelste drijfveren gemobiliseerd
wordt. en presenteert Vondel ons zijn gestorven dochtertje in een volkomen "geslaagd" kinderleven. altijd vrolijk. altijd
spelend, zodat bij haar dood de vriendinnetjes ontroostbaar achterblijven.
Het is de theorie die ons het funeraire
genre zoals het in de Renaissance vigeerde in abstracto doet kennen. de dichterlijke
praktijk laat ons het genre in concreto beleven.
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verantwoording

Deze studie is ontstaan uit de behoefte aan enig inzicht in de verhouding tussen li tteraire theorie en litteraire praktijk in de Nederlandse
I 7e-eeuw. Ik heb mij daarbij beperkt tot het genre der funeraire
poëzie (een persoonlijke voorkeur) en daarmee dus een specifieke vorm van gelegenheidspoëzie tot onderwerp van dit boek
gemaakt, i.c. een poëzie geschreven bij een sterfgeval. Dat mijn
keuze bij deze verkenningstocht juist op het occasionele gedicht
is gevallen, berustte op de overweging dat ten aanzien hiervan
wellicht de meest eensluidende theorieën opgeld zouden doen omdat het genre, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het drama en het
epos, niet hoog genoteerd stond in de i 6e- en i 7e-eeuwse waardering. Het voordeel van een betrekkelijk weinig gecompliceerde theorie zou zijn dat mijn boek niet belast behoefde te worden
met exposé's van en commentaar op renaissancistische discussies
omtrent theoretische cruces, zodat alle aandacht geconcentreerd kon
worden op de theoretische adviezen en voorschriften — met hun
achtergronden — zelf, en de neerslag daarvan in de poëtische praktijk.
Bovendien is de dichter bij het schrijven van gelegenheidspoëzie meer
„gebonden" dan in de fictieve genres het geval is. Het karakteristieke
immers van het gelegenheidsvers is dat het voor algemeen gebruik
bestemd is en dat het een universeel gebeuren (geboorte, huwelijk,
dood etc.) dat onafhankelijk van de dichterlijke verbeelding is, tot
poëtisch object heeft. Het leek mij toe dat in de betrekkelijke onvrijheid waarin de dichter van het occasionele vers verkeert, een eventueel, met de theorie verband houdend vormgevend principe, zich opvallender voor zou doen dan in andere genres.
Mijn verwachtingen werden bewaarheid. Er bestaat een bescheiden
theorie over het funeraire gedicht en hierdoor wordt de dichterlijke

visie inderdaad als door een vormgevend principe geleid en bestuurd.
Ik moet hier echter onmiddellijk het nodige voorbehoud maken. Er is
geen sprake van dat nu ook verondersteld mag worden dat de renaissancistische dichters hun gelegenheidspoëzie, en met name het
epitaphium, ontwierpen met de poëtica in de hand. Een dergelijke gevolgtrekking wettigt dit onderzoek niet. Men kan slechts concluderen
dat de theorie lijkt te onderwijzen wat in de praktijk plaats vindt en dat
de praktijk lijkt geruggesteund door het fiat van de theorie. Waar
precies de knooppunten liggen, hoe subtiel het spel van wederzijdse
beïnvloeding is geweest, heb ik niet trachten na te speuren. Mijn opzet
was slechts op grond van de concrete gegevens, die de contemporaine
theorie bood, de structuur van het renaissancistische lijkdicht te doorlichten en daarmee een eerste tastende poging te wagen het probleem
van theorie en praktijk aan een genre te toetsen.
Helaas was het onmogelijk de desbetreffende theorie, hoe weinig
omvangrijk ook op zichzelf, in enkele bladzij den te behandelen. Achter
de voorschriften voor de opbouw van het funeraire gedicht bleek de
techniek van de inventio op te rijzen, de uit de dialectica stammende
methode om de stof te „vinden" en die overgedragen werd naar de
rhetorica waar zij eeuwenlang de eerste en belangrijkste van de vijf
disciplines is geweest waaruit het systeem van de rhetorica is samengesteld. Om de poëtische theorie nu in haar juiste context te plaatsen
was het nodig de rhetorische basis van waaruit geopereerd werd,
duidelijk te etaleren. Een werkwijze die op zichzelf weer noopte tot
een voorafgaande uiteenzetting omtrent de verhouding tussen dichtkunst en rhetorica in het algemeen.
Het eerste deel van mijn boek wordt op deze wijze geheel in beslag
genomen door een theoretische fundering. Talrijke zaken passeren
daarbij de revue die zich binnen het kader van deze studie echter niet
bleken te lenen voor een demonstratie aan het concrete gedicht dat in
het tweede deel van dit werk aan de orde komt. Dat ik desondanks dergelijke draden die niet opnieuw opgenomen konden worden,
toch heb gespannen, vloeit voort uit mijn opzet de lezer in het eerste
deel een zo afgerond mogelijk beeld te bieden van de rhetorische
achtergronden waartegen de door mij gebruikte litteraire theorieën
beschouwd moeten worden.
Het tweede deel bevat analyses van funeraire gedichten genomen uit
het werk van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel. Heinsius' lang
gedicht op de dood van admiraal Heemskerck (1607) is gekozen omdat het een van de vroegste representanten is van een uitvoerig 17e-

eeuws epitaphium, de overige verzen zijn behandeld op grond van het
feit dat zij geschreven zijn door de topfiguren van onze renaissancistische letterkunde. Uiteraard heb ik een keuze gemaakt en ik heb mij
daarbij laten leiden door persoonlijke voorkeuren, op één uitzondering na. Het gedicht dat Hooft in 1624 schreef op de dood van Christina van Erp en dat in de editie Leendertz-Stoett is opgenomen op
pg. 2 I I v. heb ik niet behandeld, omdat de laatste strofe, zoals de
annotatie bij Leendertz-Stoett reeds vermeldt, onleesbaar is doorgehaald. Raadpleging van het handschrift stelde mij vooralsnog niet in
staat tot een redelijke lezing te komen. Het jongste door mij behandelde gedicht is dat van Huygens bij het overlijden van Maria Tesselschade (1649) zodat ik binnen de grenzen van de eerste helft van de
I 7e-eeuw gebleven ben, een misschien wat willekeurige beperking
maar in ieder geval een beperking. Ten gerieve van de lezer heb ik de
verzen van Hooft, Huygens en Vondel, uitsluitend in de bekende
standaardedities gebruikt.
De analyse van de gedichten is afgestemd op de structuur. Dit impliceert dat ik geenszins pretendeer een zo volledig mogelijke uiteenzetting met betrekking tot de geboden teksten te hebben gegeven, of
zelfs maar in ruime mate de belangrijke litteratuur in de vorm van
studies, artikelen of recentelijk geannoteerde partiële edities, te hebben
geraadpleegd. Ik ben doordrongen van de grote bezwaren die een
dergelijke werkwijze met zich meebrengt, maar het onderzoek naar
de versopbouw dat ik mij ten doel had gesteld, gebood een tamelijk
ruim materiaal te bewerken, te ruim in ieder geval om op elk afzonderlijk gedicht uitvoeriger in te gaan dan thans het geval is.
Tenslotte moet ik wijzen op de vele moeilijkheden die dit onderzoek
voor mij heeft opgeleverd. De poëtica en de rhetorica zijn voor de
Neerlandicus een minimaal vertrouwd terrein. De toepassing van
poëtisch-rhetorische principes bij de structuurontleding heeft mij dan
ook veelvuldig voor problemen van secundaire aard geplaatst. Van
deze problemen heb ik de lezer echter geen deelgenoot gemaakt,
enerzijds om het eigenlijke doel van deze studie niet te zeer uit het oog
te verliezen, anderzijds omdat ik niet over voorgangers beschikte met
wie ik de discussie kon aangaan. De resultaten van deze studie zijn
dan ook als zeer voorlopig te beschouwen en willen au fond alleen
maar als een poging dienen om de zo node gemiste discussie op gang
te brengen.

deel 1 theorie

I
het wezen van de dichtkunst:
imitatio als idealiserende weergave
van de werkelijkheid

In het eerste caput van het eerste boek van zijn Poetices libri septeml
kent Julius Caesar Scaliger aan de poëzie de functie toe van het
verhalen. In tegenstelling tot de historicus echter, zo schrijft hij,
stelt de dichter niet alleen de realiteit voor ogen, maar ook de
dingen zoals deze zouden kunnen of moeten zijn. In Scaligers eigen
woorden : „Hanc autem Poesim appellarunt [nl. de Ouden], propter ea
quod non solum redderet vocibus res ipsas quae essent, verumetiam
quae non essent quasi essent, et quo modo esse vel possent vel
deberent repraesentaret" 2. Nu constitueren weliswaar welsprekendheid, poëzie, geschiedschrijving en filosofie bij Quintilianus de litteratuur in het algemeen en plachten de Middeleeuwen grammatica,
dialectica, rhetorica, poetica, historia samen te binden als de kunsten
van het woord, maar dit expliceert toch nog niet voldoende waarom
Scaliger juist deze twee uit de reeks, geschiedenis en dichtkunst,
tegenover elkaar stelt en juist deze verschillen tussen beide als opening benut voor zijn ars poetica. Als verklaring zou men kunnen
aanvoeren dat Scaliger zich aan het begin van zijn werk als modern
geleerde wilde presenteren, een geleerde geverseerd in de theorie
à la mode. Zijn opmerking immers is niet los te maken van de invloed die Aristoteles' IIspi novirct.xijg heeft uitgeoefend op de theore-

tische geschriften die in de Renaissance over litteratuur verschenen,
sinds de Latijnse vertaling van Alessandro de' Pazzi (Alexandrus
Paccius) samen met het origineel in 15 36 bij Aldus van de pers was
Lyon 1[561. De door mij gebruikte editie is de Faksimile-Nachdruck der Ausgabe von
Lyon 1561 mit einer Einleitung von August Buck. Stuttgart-Bad Cannstat, 1964.
a Poetic. lib. sept., lib. i, cap. i, pg. i, ze kol., B.

3

gekomen. Vooral nadat Robortello de eerste kritische editie, voorzien
van een Latijnse translatie en een geleerd commentaar in het licht had
gegeven (i 5 48) en Bernardo Segni in i 5 49 voor een overzetting in het
Italiaans had gezorgd, kan men vrijwel van een cultus rond Aristoteles'
litterair-theoretisch tractaat spreken daar er nauwelijks nog een passage
bestond die niet door de vele commentatoren en theoretici besproken
wast.
Aristoteles nu maakt precies hetzelfde onderscheid tussen historieschrijver en dichter als Scaliger wanneer hij in caput ix, 2 van zijn
Poetica stelt: Pavepóv 8E Twv eipi .t vwv xai GTL of) Tó Tá yev6.tsva
a&yety, TOUTo 7toLvTo3 gpyov & v, &AX' oha áv y&vov o xad Tá auvaT& xaT&
To eLxoS To avayxcc ov ... aaaoc To&r p BLacpepeL, - j Tov thv Ta yevop,eva
a&yeLv, Tóv ai ota áv y&voLTo. 2
Uit deze taak van de dichter besluit Aristoteles vervolgens tot het
prevaleren van de poëzie over de historiografie. De eerste immers, los
van hetgeen in individuele gevallen is geschied, houdt zich bezig met
het algemeen geldige en is daarom wetenschappelijker en meer de
moeite waard dan de tweede : &LÓ xac pLaoaocpdTepov xad arcouaculyrepov
7COL
Tá xa^ÓAo i,^^'[6T0Pía
P S [a &mu.
^l S 6L G6T0
^^ ^v
Y óC
P 7ro^laSaaaov
f^
Tá xa4' xaaTov A6yeL. 3
Dit fragment is niet los te maken van een andere uitspraak van
Aristoteles, te vinden in cap. i, 7, waarin hij de dichter en de man van
wetenschap tegenover elkaar stelt, een Homerus en een Empedocles.
Ten onrechte, leert Aristoteles, wordt de auteur van een medisch of
natuurwetenschappelijk tractaat, geschreven in metrische verzen, door
de spraakmakende gemeente „dichter" genoemd alsof men door metrisch schrijven in plaats van door „imitatie" tot dichter wordt: oAz k
1 J. E. Spingarn, A history of literary criticism in the Renaissance
(sec.ed.), New York 1 9548,
pg. 17-18. — Vooral Aristoteles' indeling van de soorten imitationes die in de poëzie gevonden kunnen worden, was aanleiding tot vele en tegen elkaar indruisende interpretaties.
Zie hierover Baxter Hathaway, The age of criticism: the late Renaissance in Italy (Ithaca 1962),
ch. 3, „Instruments, subjects and modes of imitation", pag. z3 vv.
2 „It is moreover, evident from what has been said, that it is not the function of the poet to
relate what has happened, but what may happen, what is possible according to the law
of probability or necessity ... The true difference is that one [i.e. de historiograaf], relates
what has happened, the other[i.e. de dichter] what may happen". Zie S. H. Butcher
Aristotle's theory of poetry and fine art. With a critical text and translation of The poetics.
With a prefatory essay „Aristotelian literary criticism" by John Gassner (New York,
repr. 4th ed. 1951), cap. ix, 1-3, 1 45 1 a 37-1 45 1 b 5.
3 „Poetry, therefore, is a more philosophical and a higher thing than history; for poetry
tends to express the universal, history the particular" (The poetics, cap. Ix, 3-4, 1 45 i b 5 -7).
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nociT&S
xoLv;jXOC1'
xwr&
TófLé1'pov
t& pov 7tpoO'ocyopdlOvnc;.l
7t poaayope6ov-r S. 1
xoc1'
OC 1'~V fLLfLl)(m 7tOLl)1'
OCC; OAA&
&ÀÀOC XOLV~
OC 1'0
xaT&
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(,,quamobrem tota in imitatione sita fuit" 1) moet daarom voor de tijdgenoten even voor de hand liggend als onomstotelijk waar zijn geweest. En dat des te gereder omdat Scaliger enkele regels hoger aangaande de poëzie reeds had geconstateerd dat zij „aut addit ficta veris,
aut fictis vera imitatur" 2 — een overigens niet-Aristotelische zienswijze3 — zulks in tegenstelling alweer tot de historiografie die slechts
„verum & profitetur & prodit" 4. De poëzie wordt dus al dadelijk in
het begin van de Poetices libri septem in het vlak van de imitatio getrokken. Voor het toenmalige denken dat gevormd was door de
klassieke inzichten omtrent het wezen van de dichtkunst moet het een
vertrouwd geluid geweest zijn te vernemen dat het dichterlijk kunstwerk bestaat uit de uitbeelding in taal van zaken die mogelijk zijn,
maar desniettemin een algemene geldigheid bezitten, en dat deze
uitbeelding bovendien berust op een „imitatie".
Willen wij op onze beurt Scaligers ideeën enigszins adaequaat verstaan, dan zullen wij onze aandacht allereerst moeten richten op het
begrip nabootsing zoals de i 6e-eeuwer dit opvatte. Wij weten dat de
term imitatio een tweeledig begrip dekt. Enerzijds duidt men ermee
aan de al of niet eclectische wijze waarop een auteur zijn modelschrijver(s) volgt. Oorspronkelijk hebben wij hier te doen met een
voorschrift stammend uit de rhetorica-scholen waar de leerlingen
aangeraden werd de kunst van de beste redenaar(s) af te kij ken en te
evenaren5, een advies dat door de dichters werd overgenomene en het
tot niet minder dan het pièce de résistance gebracht heeft van alle
poëtische bedrijvigheid der humanisten 7. Anderzijds verstaat men
onder imitatio de Aristotelische Az/mg en deze is de „nabootsing"
1

2

Poetic. lib., lib. i, cap. i, pg. i, ze kol., B.
Poetic. lib., lib. i, cap. i, pg. i, 2e kol., A.

3 De opvatting dat de poëzie dingen kan scheppen die „ ficta" zijn en geheel boven waarheid en werkelijkheid uitgaan, is neoplatonistisch. Zie hierover, E. Panofsky, Idea (Berlin
19602), pg. 5-16.
4 Poetic. lib., ibid.
5 Zie Quintilianus, Institutio oratoria, lib. x, cap. II, 1-3.
6 De imitatio mocht echter niet ontaarden in een volkomen slaafse navolging, getuige de
uitval van Horatius tegen de onzelfstandige dichters : „o imitatores, servum pecus"
(Epistolae, lib. I, xIx, 19).
7 Zie van de zeer uitgebreide litteratuur over deze soort imitatio, by. Izora Scott, Contro-

versies over the imitation of Cicero as a model for style and some phases of their influences on the
schools of the Renaissance (New York 1910) ; H. Gmelin, „Das Prinzip der Imitatio in den
romanischen Literaturen der Renaissance" in Romanische Forschungen, xLVi, 1932, pg. 83
vv.; G. Highet, The classical tradition (Oxford 1951 2), ch. 6, pg. 104 vv.; S. Dresden,
„Imitatie en originaliteit" in Museum, 6o, 7955, pg. 2 vv.
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waarmee wij ons hier zullen bezig houden. Deze imitatio heeft een
totaal andere betekenis, zij bezit uitsluitend aesthetisch-theoretische en
descriptieve waarde als plaatsbepaling van de poëzie temidden der
overige kunsten en wetenschappen.
Evenals Scaliger reeds aan het begin van zijn Poetices libri septem zijn
credo had geformuleerd ten aanzien van het wezen van de dichtkunst,
zo ook had Aristoteles bij de aanvang van de llepi nocvT.x71q vastgesteld dat de poëzie tot de imitatieve kunsten behoorde. De passage
waarin hij dit constateert is overbekend : &nonocía 8i1 xoci 11 TAS Tpaycacx
noElatq tTC 8I xcopApaEoc ma 41 3c4upap,ponociTCA xad TAS a6A7Cx.71S 11
nA£iaT1 xca xL p.aTCx-rje, naóac Tvyxávovócv o t (.im.,Irsetq TÓ (76voAov,
&ca(pÉpouat 8i åA ■4)Acov Tpcócv, yap TW iv ÉTipocS miec6iac 11 TGJ
'
gTepa .3) TGJ` ^T^pcoS
xac 14 Tov avTOV Tp6nov. 2 Het is echter niet alleen de

het lierspel, maar het zijn alle schone kunsten die
in de Oudheid als li,ct,iTCxai. TÉxvac, soms als &AeuDipcoc Tixvac, (vrije
kunsten) worden aangeduid3.
In de litteratuur vinden wij het vroegst bij Plato het gebruik van de
term pimaraq ter karakterisering van de dichtkunst; in het licht echter
van Plato's denkbeelden over de concrete wereld als een afschaduwing
van het ideeënrijk, kleefde aan de dichtkunst die copieerde naar deze
afschaduwing een grote mate van onvrijheid en onvolkomenheid.
Aristoteles nu heeft aan het mimesisbegrip een geheel nieuwe interpretatie gegeven die ver uitgaat boven de gedachte aan een simpele nabootsing van de natuur. Dit blijkt b.v. zeer duidelijk uit cap. xxv, 2-3
van zijn Poetica waar hij schrijft dat de dichter het leven „nabootsend"
een drieledige keus heeft. Hij kan dingen weergeven zoals zij zijn,
of zoals zij verondersteld worden te zijn of zoals zij behoren te zijn :
Tr.
Wá
&7ryap
a É6T6
c \ Ó ? Loc^T^lS
\ Wa7L£
S 6Dao S
^ YP
(PoS
(^ I^^I^IS
P avE^
poëzie, het fluit en
-

''
^

ScxovonocoS, avayxyl P,clizcaDac Tp .i v ovTwv Tov apcD J v gv Tc aec, i5 yap

i Muziek, poëzie en dans vormden vanouds een drieëenheid. De Griekse dichter componeerde niet alleen de begeleiding bij zijn verzen, maar was tevens als instructeur van het
koor volledig op de hoogte van de danstechniek. Zie Butcher, Aristotle's theory, pg. i39 vv.
2 „Epic poetry, and Tragedy, Comedy also and Dithyrambic poetry, and the music of the
flute and the lyre in most of their forms, are all in their general conception modes of
imitation. They differ, however, from one another in three respects, — the medium, the
objects, the manner or mode of imitation, being in each distinct" (The poetics, cap. I, 2-3,
1447 a 13-18).
2 Butcher, Aristotle's theory, pg. 121. — In de hierboven volgende uiteenzetting over het
mimesisbegrip bij Aristoteles, heb ik mij laten leiden door de genoemde studie van
Butcher, ch. II, „Imitation as an aesthetic term," pg. I2I vv.
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ÉaTCv, ot& cpaacv xai 8oxs C, ota dvac 8c E 1. De laatst genoemde mogelijkheid, de weergave van de dingen o ca & Mu
zoals zij behoren te zijn, laat de „imitatie" als nabootsing van de gewone werkelij kheid ver achter zich. Het gaat daarbij niet om een moralistische
maar om een aesthetische idealisatie, die het universele aspect aan de
phenomenen zoekt te exprimeren. Daarbij is niet alles object van imitatie, maar alleen de wereld van de mens. Het zijn diens mentale gesteldheid (01), emoties (t&h), handelingen (rpsr. ç) en alles wat deze
drie op gang brengt, waaruit de kunstenaar zijn werk moet opbouwen.
Bij deze uitsluitende aandacht voor het leven van de ziel, vallen dier en
landschap, voor zover er tenminste geen relatie optreedt met de menselij ke psyche, buiten de voor imitatio geschikte objecten. Men mag er
wel met nadruk op wijzen dat Aristoteles hier geen precepten geeft,
maar uitsluitend beschrijft wat de praktijk van de kunstenaar in zijn
dagen te zien gaf.
De meest volmaakte vorm waarmee de imitatio van het leven in de
poëzie gerealiseerd kan worden, is gelegen in het dramatische genre
omdat hier het nabootsend karakter het sterkst tot uiting komt. Het is
niet onwaarschijnlijk dat juist het drama met zijn uitbeelding van wat
het menselijk bestaan aan karakters, emoties en daden kan opleveren,
in eerste instantie aansprakelijk kan worden gesteld voor het gebruik
van de term imitatio ter karakterisering van alle poëzie. In ieder geval
is het wezen van de poëzie, evenals dat van de andere schone kunsten,
voor Aristoteles de uitdrukking van een realiteit, welke ontdaan is van
de toevalligheden van elke dag en haar eigen wetten volgt. De kunstenaar vervaardigt derhalve geen copie van de werkelijkheid, maar geeft
een ideale uitbeelding van het menselijk leven. Ervan uitgaande dat het
ideale in ieder ding, hoewel op onvolmaakte wijze, aanwezig is,
ziet Aristoteles de werkzaamheid van de kunstenaar hierin bestaan dat
aan deze onvolmaakte aanwezigheid een meer volmaakte uitdrukking
wordt gegeven. De kunstenaar is au fond degeen die de mogelijkheden
realiseert die in de natuur besloten liggen, maar daar niet tot uitdrukking zijn gebrachte.
De opvatting van de imitatio als een idealiserende nabootsing van de
werkelijkheid is de basis geworden van de renaissancistische litteraire
oha ^v

air.,

1 „The poet being an imitator, like a painter or any other artist, must of necessity imitate
one of three objects, things as they were or are, things as they are said or thought to be, or
things as they ought to be" (The poetics, cap. xxv, 1, 146o b 8-i i).
cp6crcq ÓC8U VOCTET, durepriacca,Na, TÓC 8h ily.eiTocc
2 1 T V.r]
116 irwrr? rt
(Physica, 199 a 15-16).
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theorie'. Toch waren het niet alleen Aristoteles, en uiteraard Plato,
de inaugurator van het begrip imitatio in de litteratuur, voor zover wij
het althans na kunnen gaan, op wie men in de Renaissance teruggreep.
Aristoteles' recent gezag als litterair theoreticus werd gesteund door
hetgeen men reeds aan imitatio-opvattingen kende uit Cicero, Horatius
en Quintilianus, en omgekeerd zocht men de uitspraken van deze
autoriteiten te interpreteren door middel van het mimesis-begrip
zoals men dat gedetailleerd in de INA noravtit.xijS had leren kennen. Als
de vermoedelijke bron van de middeleeuwse opvatting dat de poëzie
een imitatieve kunst is, moet waarschijnlijk de 4e-eeuwse grammaticus
Donatus aangemerkt worden die aan Cicero de definitie van de comedie toeschrijft als een „imitatio vitae, speculum consuetudinis, 2 imago
veritatis" 3, hoewel buiten het terrein der poëzie de termen imitari en
imitatio in de betekenis van realisatie van een ideaal beeld, reeds in de
i ze eeuw bekend waren 4.
Aan Jodocus Willichius komt de eer toe de enige plaats waar
Horatius zich over de imitatio uitlaat voorgoed verbonden te hebben
met de [Jimar.S zoals Aristoteles deze analyseert in zijn Poetica 5. Bij de
versregels uit Horatius' Ars poetica die luiden
respicere exemplar vitae morumque iubebo
doctum imitatorem et vivas hinc ducere voces 6

verwijst Willichius in zijn Commentaria in artem poeticam Horatii 7 ter
verklaring naar de IIept notl'c xjS, cap. 15, waar Aristoteles de tragedieschrijvers het voorbeeld van de portretschilders aanbeveelt.
'

2

Spingarn, Lit. crit., pag. 28.
Deze plaats

is de locus classicus voor de spiegel-metafoor waarmee de imitatio-werkzaam-

heid van de dichters vergeleken wordt. Zie Baxter Hathaway, The age of crit., pg. s, waar
erop gewezen wordt dat „the statement, 'Poetry is a mirror' was central in Renaissance
theories of poetry as imitation". Zie ook M. H. Abrams, The mirror and the lamp
(London 196o), ch. II "Imitatio and the mirror", pg. 3o vv.
3 Herrick, The fusion, pg. 28.
4 J. De Gellinck, „Imitari, imitatio" in Archivum latinitatis medii aevi, 17e

année, t. xvi
(Bruxelles, 1942), pg. 149 vv.
5 Hetgeen thans volgt over de invloed van Aristotelisch gedachtegoed inzake de imitatio
op de interpretatie van Horatius' ars poetica is door mij ontleend aan Herricks studie, The
6 r. 317-318.
fusion, ch. II, „Poetic imitation", pg. 28 vv.
t. i
7 F. L.A. Schweiger, Bibliographisches Lexicon der gesamten Literatur der Romer,
(Amsterdam, 1962; fotomech. herdr. van Handbuch der klassischen Bibliographie, Bd. II,
Lateinische Schriftsteller, Leipzig 1834) pg. 462, geeft als plaats en jaar van uitgave, Argentorati 1539. J. A.Fabricius, Bibliotheca latina, vol. I (Hamburgi 1721), pg. 246, vermeldt
daarentegen als plaats van uitgave, Frankfurt.
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Stagyriet in cap. iv dat xaEpety ' o q VA II,aac náv' a 1. Daar nu de
poëzie gruwelijke zaken als slachtpartijen en wonden niet concreet
voor ogen plaatst, zoals de schilder- en beeldhouwkunst dit kunnen
doen, zal ook het natuurlijke genoegen dat de mens nu eenmaal in nagebootste dingen schept, bij kennisneming van een litterair kunstwerk groter zijn dan bij kennisneming van een picturaal of plastisch
werk. Robortello wijst daarbij op de beide regels in de Ars poetica
waarin Horatius bezwaar maakt tegen het ten tonele voeren van
Medea's moord op haar kinderen en het koken van menselijke ingewanden door de misdadige Atreus. 2 Hiermee is Robortello beland
in het vraagstuk van het decorum,3 een van de problemen die hij naast
nog enkele andere in zijn parafrase accentueert 4. Lovisini verbindt in
zijn In librum Q. Horatii Flacci de acte poetica commentarius (I 5 5 4) , net als
Maggi weer, de Horatiaanse regels over het „exemplar vitae" met het
begin van de Poetica waarin Aristoteles de poëzie als een mimesis
voorstelt5.
De overtuiging dat poëzie op imitatio van het leven berust en dit
idealiserend weerspiegelt, is uiteraard niet alleen te vinden in de i 6eeeuwse interpretaties van Horatius' leerdicht over de poëzie, maar ook
in alle overige schrifturen uit die tijd welke handelen over de dichtkunst. Weinberg geeft in zijn studie een voortreffelijk overzicht van
hetgeen er tussen de laatste Horatius-commentaar uit de jaren vijftig,
die van Lovisini, en de eerste in de boer jaren, Pigna's Poetica Horatiana
(1561), op het gebied van de poëtische theorie is gepubliceerd, 6 en
telkens weer stuit men op passages in de verscheidene discorsi, dialogi of
osservationi die blijk geven van de gebruikelijke overtuiging inzake het
wezen van de dichtkunst. De dichter, zo kan men samenvattend
zeggen, is in al deze grotelijks door Aristoteles gekleurde poëzietheorieën niet de copieerlustige, maar de schepper van een werkelij kheid die een idealisering is van de actuele.
In de meest bekende Engelse poetica, An apology for poetry (I 5 9 5),
door Sidney vervaardigd in de overtuiging dat een dergelijk werk in
^

Zie The Poetics, cap. iv, 2, 1448-b 8-9 („and no less universal is the pleasure felt in things
imitated").
2
3

De arte poetica (in Horatius, Opera, ed. F. Klingner, Lipsiae 1959 3, pg. 301), r. 186.
Over het sociale element in het decorum, zie Vernon Hall, Renaissance literary criticism

(New York, 1 945), pg• 5 7 vv.
4 Weinberg, A history, vol. i, pg. 118.
5 Zie citaat op pg. 7. — Zie Weinberg, A history, vol. I, pg. I32..
6 Weinberg, A history, vol. I, pg. 134 vv.
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de moedertaal „could be part of the national strength" 1, komen wij
precies dezelfde opvattingen tegen. Voortbouwend op Aristoteles, die,
zo herinnert Sidney zijn lezers, de poëzie aanduidt met de term
mimesis, 2 komt de Engelsman ertoe de dichter ver boven de beoefenaar van andere kunsten en wetenschappen te stellen. Er is geen
kunst, verklaart hij, die niet de werken der natuur als haar voornaamste object kent. De astronoom, de sterren bestuderend, kan slechts de
door de natuur bepaalde orde daarvan optekenen ; de rhetor en de
logicus, lettend op de van nature gegeven snelste weg om te bewijzen
en te overtuigen, bouwen op deze basis hun kunstig systeem op ; de
medicus kan alleen handelen met de door de natuur vastgestelde
gegevens van het menselijk lichaam en met de stoffen die daarop door
hun natuur een gunstige of schadelijke invloed uitoefenen; de rechtsgeleerde beslist alleen op grond van wat door mensen is besloten;
de historicus beschrijft wat door mensen is verricht etc. etc. Alleen de
dichter versmaadt een dergelijke gebondenheid aan de bestaande
werkelijkheid en „lifted up with the vigour of his own invention, doth
grow in effect into another nature, in making things either better than
Nature bringeth forth, or, quite anew, forms such as never were in
Nature, as the Heroes, Demigods, Cyclops, Chimeras, Furies, and such
like ..."3. Wij vinden hier dezelfde neoplatonistische visie op het
kunstenaarschap die wij ook bij Scaliger zijn tegengekomen4. De
dichter is niet meer gebonden aan waarheid en werkelijkheid, maar
bezit een innerlijke voorstelling die identiek is „mit den Prinzipien, in
denen die Natur selbst ihren Ursprung hat" 5. Daardoor is hij in staat
een natuur te scheppen die de actuele in heerlijkheid verre overtreft:
„Nature never seth forth the earth in so rich tapestry as divers poets
have done; neither with pleasant rivers, fruitful trees, sweet-smelling
flowers, nor whatsoever else may make the much loved earth more
lovely. Her world is brazen, the poets only deliver a golden" 6. buidelij ker en sprekender dan waar ook, is in de metafoor van de gouden
wereld der dichters tegenover de bronzen der realiteit, het principe
van de idealiserende imitatio waarop de poëzie zich baseert, tot uitdrukking gebracht.
Bovendien houdt de metafoor meer in dan alleen de verwijzing naar
een schonere werkelijkheid. De werelden van goud en brons roepen

$

5

Ed. Geoffrey Shepherd, Edinburgh 1965, pg. 25.
Ed. Shepherd, pg. ioo, r. 22-26.
Panofsky, Idea, pg. i 2.

I2

2 Ed. Shepherd, pg. ioi, r. 34.
Vgl. pg. 6 noot 3.
6 Ed. Shepherd, pg. ioo, r. 29-33.

4

voor een renaissancistisch litterair-geïnteresseerd publiek direct het
begin van Ovidius' Metamorphosen in de gedachten, waar sprake is
van de vier wereldtijdperken, het gouden, zilveren, bronzen en
ijzeren. Met het eerste, de gouden eeuw waarin de volmaaktheid
heerste van de paradijselijke staat, vergelijkt Sidney nu de wereld van
de poëzie. Dit impliceert dat de realiteit die binnen het gedicht gevormd wordt voor de mens van de Renaissance beantwoordt aan zijn
verlangen naar perfectief. In het licht van dit verlangen ziet Sidney
trouwens het uiteindelijke doel van alle kennis, 2 zodat poëzie en
wetenschap tenslotte samenvallen in een en hetzelfde streven, een
loutering te weeg brengen en een nieuwe wereld scheppen, anders en
beter dan die van alle dag. E. Laguardia 3 wijst erop dat de imitatio-idee
zoals de Renaissance deze in de zin van werkelijkheidsveredeling opvatte, een denken reflecteert dat als cruciaal beschouwd kan worden
in de accentverschuivingen waarmee de nieuwe tijd zich ten opzichte
van de voorafgaande periode laat karakteriseren. Het is de overtuiging dat de menselijke natuur niet geheel verdorven is, zoals dat
voor Augustinus en de Middeleeuwen het geval was, maar dat deze
aan de genade mee kan werken. Volmaaktheid is derhalve naar aanleg
mogelijk4. In de conceptie van de imitatio vindt nu de transpositie
plaats van de idee van een volmaakte wereld naar het gebied van de
kunst, waar „the fictional world is viewed as not only having a
redemptic effect on the reader, but as figuring forth the redemption or
improvement of the world". 5
Aanknopend bij Aristoteles' opvatting dat de kunst de natuur zoals
deze in aanleg kan zijn imiteert, kwam men ertoe via neoplatonistisch
gedachtegoed, deze idealiserende imitatio te radica li seren tot vrije en
nieuwe schepping en aan de dichter, overeenkomstig de scheppende
kracht waarover de natuur beschikt, eveneens creërend vermogen toe
te kennen. Bij Scaliger culmineert deze zienswijze in de verheerlij king
van de dichter als een tweede god. Dit betekent de hoogste trap waartoe het imitatio-begrip is kunnen opklimmen. Waar de andere weteni Ontleend aan de commentaar van de ed. Shepherd, pg. i56, sub 32f.
„This purifying of wit, this enriching of memory, enabling of judgment and enlarging
of conceit, which commonly we call learning, under what name soever it come forth, or
to what immediate end soever it be directed, the final end is to lead and draw us to as high
a perfection as our degenerate souls, made worse by their clayey lodgings, can be capable
of" (Ed. Shepherd) pg. 104, r. 2-8.
8 Nature redeemed. The imitation of order in three Renaissance poems (London etc. 1966).
5 Laguardia, Nature redeemed, pg. 71.
4 Laguardia, Nature redeemed, pg. 34 vv.
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schappen, zo argumenteert Scaliger, zich ten opzichte van de schepping als toneelspelers gedragen, daar treedt de poëzie op als een tweede
godheid daar zij de realiteit fraaier herschept en aan de dingen die niet
bestaan gestalte geeft'. De zin van de vergelijking der andere wetenschappen met „actores", met de „histrio" die slechts weet te narrare
wordt ons duidelijk door Sidney's zo juist besproken passage uit de
Apology. Wij hebben gezien hoe de Engelsman de verschillende
disciplines de revue laat passeren om aan te tonen dat zij, geheel
gebonden aan de realiteit van de phenomenen, de „mindere" zijn van
de poëzie. In dit verband vergelijkt ook hij, en wel in navolging van
Scaliger, deze „mindere" kunsten met „actors and players" nl. „of
what Nature will have set forth" 2. De wetenschappen zijn dus niets
meer dan de trouwe spreektrompetten van de natuur.
Gewapend met deze explicatie ziet de lezer de uitspraak van Scaliger
thans in het juiste licht : zoals de toneelspeler aan het publiek slechts
onthult wat er gaande is in de door de dramaturg geschapen wereld,
zo bezit ook de wetenschap alleen maar onthullende waarde. Zij doet
niets anders dan informaties verschaffen over datgene wat zich afspeelt in de werkelijkheid van de natuur, of waarvan men althans aanneemt dat het op een in de natuur gegeven realiteit berust. De poëzie
daarentegen is autonoom want zij schept wat de natuur niet in zich besloten houdt, zoals fabelwezens, heroën enz. Zij is creatief, de wetenschappen zijn slechts uitvoerend 3. De confrontatie van de toneelspelkunst met de poëzie die zo negatief uitpakt voor de eerste, is overigens
al 13 jaar eerder aan de orde gesteld door Robortello in zijn commen-

taar op Aristoteles' Poetica 4. Daar vinden wij de acteerkunst geken„Nam quae omnium opifex condidit, eorum reliquae scientiae tamquam actores sunt :
Poetica vero quum & speciosius que sunt, & quae non sunt, eorum speciem ponit : videtur
sanè res ipsas, non ut aliae, quasi Histrio, narrare, sed velut, alter deus condere" (Poetic.
lib. septem, lib. i, cap. i, pg. 3, le kol.).
2 Op Sidney's afhankelijkheid van Scaliger waar het deze plaats betreft wijst Shepherd
in zijn editie van de Apology. Zie aldaar pg. i54, ad pg. i oo, sub r.
3 Scaliger geeft hier blijk van een houding t.o.v. de wetenschappen die typerend is voor de
renaissancist. Het is de houding die b.v. geleid heeft tot het ver doorgevoerde systeem dat
Petrus Ramus voor de dialectica ontwierp en waarin verborgen samenhangen opgespoord
kunnen worden door middel van een fijn vertakte en nooit falende intellectualistische
techniek. Zowel voor Ramus als voor Scaliger heeft de wetenschap slechts een ontdekkende functie, inzoverre zij nl. datgene op het spoor tracht te komen wat reeds als een
gegeven structuur in de natuur aanwezig is. Zie hierover Grahame Castor, Pléiade poetics
(Cambridge 1964), pg. 128 vv.
4 Zie pg. io.
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merkt als de dienares van de dichtkunst. Waar de tonelist de aanleg en
de macht heeft om gedrag, bewegingen, personen en menselijke
handelingen zo na te bootsen en uit te beelden dat het geloofwaardig
en overtuigend werkt op luisteraars en kijkers, daar wendt de dichter
zijn ganse kracht slechts aan in het beschrijven van het menselijk
gedrag. De dichter beeldt zwijgend uit, de acteur laat dat wat uitgebeeld moet worden spreken en tot uitdrukking komen door geluid,
spraak, gelaatsuitdrukking en houdingl. Ook hier staat de dichter,
evenals later bij Scaliger en Sidney, tot de toneelspeler als de schepper
of uitvinder tot de uitvoerder. Scaliger, en in diens voetspoor, Sidney
zijn echter veel verder gegaan. Voor hen zijn de wetenschappen zelfs
niets anders dan toneelspelers, toneelspelers van de natuur wel te verstaan en tegen dat décor van dienstbaarheid wordt de dichtkunst
afgeschilderd in haar glorieuze autonomie. Heeft Sidney echter halt
gemaakt voor Scaligers stoutmoedige verheerlijking van de dichter
als een alter deus, een andere Engelsman wiens ars poetica zes jaar voor
de Apology het licht zag, waagt het de Italiaan zelfs in de vergoddelijking te volgen, zij het dan slechts in een zekere mate. George Puttenham durft het we li swaar niet aan in zijn Arte of English Poesie (1589) de
vrij scheppende poëet als een tweede god te bestempelen, maar hij
blijft toch heel dicht in de buurt. „... Above all other artificers,
Scientificke or Mechanicall", meent hij dat de dichters „if they be
able to devise and make all these things of them selves, without any
subiect of veritie ... they be (by maner of speech) as creating gods" 2.

i Reprgsentatio autem non tantum poetica est, sed histrionics; differunt inter se; nam
histriones habent facultatem, & vim imitandi, & reprsentandi mores; motiones, personas, & actiones hominum accomodati ad fidem, & persuasionem audientium, & spectantium. Poeta verb vim suam omnem tantum exercet in significandis, & describendis moribus hominum; ut hic mutam faciat veluti quandam repraesentationem in oratione
positam; ille loquentem, & exprimentem voce, ore, vultu, gestu idipsum, quod est
repraesentandum" (In lib. Arist.... expl.), pg. 3; voor de volledige titel zie pg. io noot so.
2 Ed. Edward Arber (London 1869), pg. 29-zo.
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dichtkunst en rhetorica

ETHISCH EXEMPLARISME

Deze hoge, goddelijke positie van de poëzie neemt echter niet weg dat
zij in de 1 6e eeuw nog steeds, als in het voor-Humanistisch verleden,
geacht wordt deel uit te maken van de leerbare kunsten en wel van die
wier instrument het woord is, te weten het trivium (grammatica,
dialectica, rhetorica) en de historia. Lionardi legt bovendien in zijn verhandeling over de poëtische inventio een hechter verband tussen rhetorica, poetica en historia omdat deze hetzelfde didactische doel nastreven,
nl. onderrichten hoe men dient te spreken en te handelen 1.
De Aristotelische theorie van de idealiserende imitatio, de uitbeelding van de dingen o Lc e lvaa 8e Z 2 laat de 1 6e-eeuwer ten volle harmoniseren met het ethisch exemplarisme dat de poëzie als taak is opgelegd.
Onder exemplarisme versta ik het scheppen van karakters en situaties
zoals de dichter deze componeert in overeenstemming met de orthodox-Horatiaanse opzet het publiek, naast genoegen, ook lering te verschaffen. De hang naar lering die de Renaissance kenmerkt en die
zeker verbindingen heeft met de hang naar een volmaakte mens in een
volmaakte wereld, doet het individuele wij ken voor het stereotype.
Aan dit streven gaf men des te gretiger gehoor daar men meende dat
dit ook Aristoteles' bedoeling was als hij schrijft dat de poëzie zich
bezig houdt met het universele 3. Door aan de werkelijkheid en de
waarheid van alle dag voorbij te gaan, onthult de dichter het algemeen
geldige en toont op deze wijze de lezer wat behoort gedaan en nagela' Weinberg, A history, vol. i, pg. 137.
2 The poetics, 146o b 8-11.
3 Zie het citaat uit de flip, rcoveynxiiS, pg. 2. — Vernon Hall, A short history of literary
criticism (London 1963), pg. 38.
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rechter en generaal te vervullen hebben, die kan ook weergeven wat in
overeenstemming is met welk personage ook, en die zal altijd letten
op hetgeen past bij elke leeftij d 1. Het is nu karakteristiek dat men in de
I 6e eeuw weliswaar de nadruk legde op de kennis die de dichter moest
hebben om zijn personages te creëren, maar hieraan vooral de didactische waarde koppelde die een geleerde dichter aldus voor zijn
publiek vertegenwoordigde. Waar Horatius uitgaat van het discere van
de poëet2 om wille van een geslaagde poëtische schepping, daar wijst
een Robortello in zijn parafrase van de passage vooral op het docere
van de poëet vanwege het nut dat de mensheid daarvan heeft. 3 Een
wijziging die overigens begrijpelijk is waar het gaat om de ideeën weer
te geven van een litteraire wetgever die met zijn „utile ... dulci" de
leerzaamheid onlosmakelijk aan het artistieke genoegen heeft vast
geklonken. De dichters zijn bij Robortello niet zozeer de in moraalfilosofie getrainde auteurs die hun wijsheid dienstbaar maken aan de
conceptie van hun figuren, maar ethische wetgevers die nauwlettend
de verschillende facetten van een begrip onder de loupe moeten nemen.
Schrijft Horatius
Qui didicit4
quo sit amore parens, quo frater amandus et hospes 5,

Robortello parafraseert : „P r a e s c r i b u n ts etiam, quali amore parentes,
& hospites complecti debeamus ; multiplex enim cum sit amotis,
amicitiaeque genus ; & diversas habeat causas, quid alterum ab altero
differat, quod've maius, minus've sit, diligenter est considerandum" 7.
Ook Capriano in zijn Della verg poetica (I 5 5 5) is een dergelijke mening
toegedaan. De dichtkunst is volgens hem een universele wetenschap
want de dichter moet alle wetenschap beheersen om haar belerende
taak te volbrengen. Zij overtreft zelfs de moraalfilosofie, naar zijn
mening, daar zij in plaats van abstracte geboden levensechte voorbeelden geeft 8. Men specialiseerde bovendien het didactische aspect
naar de drie voornaamste poëtische genres . De tragedie, die handelde
over de rampspoed van illustere personen, hield in het bijzonder een
les in voor de heerser. Deze moest uit het ongeluk dat de held overArs poetica, r. 312-317.
„Qui didicit patriae quid debeat et quid amicis" (Ars poet., r. 312).
8 „Docent enim ii, qui de his rebus scribunt, quantum patriae, & amicis quisque debeat
quatenusque in rebus agendis... homines progredi possint ut ipsis utilitatem afferant"
4 Spatiëring van mij (S.F.W.).
(Paraphrasisetc., pg. 17).
6 Spatiëring van mij (S.F.W.).
5 Ars poet., r. 312-313.
8 Scaliger, Poetic. lib., Einl., p. ix.
Paraphrasis etc., pg. 17.
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kwam, leren zijn aspiraties te matigen. De functie van de comedie is de
gewone man te doen inzien hoe dwaas zijn handelwijze pleegt te zijn,
terwijl het epos de adel onderwijst hoe een edelman zich behoort te
gedragene. Dat wil zeggen dat de poëzie naast de algemene voor een
ieder geldende lering in horizontale lijn, nog een aparte les inhoudt in
verticale lijn, volgens de sociale groepering van heerser, adellijk
milieu en aan de groten der aarde onderworpen volk. Het is deze opvatting van de paedagogische waarde die in de dichtkunst besloten
ligt, welke de basis heeft gevormd van de humanistische verdediging
van de poëzie tegen hen die op Platonische gronden de dichters als
leugenaars en ondergravers van de moraal aan de kaak stelden. 2 Het
sterk ethische postulaat dat men de dichters stelde, kon ontstaan op
grond van enerzijds het Horatiaanse voorschrift dat de moraalfilosofie het fundament behoorde te zijn van waaruit de dichter
opereerde, anderzijds van de Aristotelische constatering dat de poëzie
zaken kon scheppen, niet volgens de werkelijkheid, maar zoals deze
eigenlijk behoorden te zijn.
De poëet, aldus gebonden aan imitatio en onderricht, staat in dienst
van het publiek. Wil hij volgens renaissancistische maatstaven zijn
dichtersvak goed beoefenen dan zal hij steeds, als een bekwaam instructeur, rekening moeten houden met lezers en toehoorders, en hij
zal die wegen moeten bewandelen waarbij zijn werk tot het grootst
mogelijke ethische profijt zal kunnen strekken. In dit verband is
welhaast van symbolische waarde Horatius' woord dat de eerste
dichter, Orpheus, degene is geweest die er in geslaagd is de wilde
oermensen door zijn kunst te cultiveren en te veredelen, ja, dat hij
zelfs tijgers en woeste leeuwen wist te temmen3. Met deze gerichtheid
van de dichter op het publiek heeft de Renaissance niets nieuws
ontworpen, maar zich slechts achter de traditie gesteld, zoals deze
sedert de Oudheid vigeerde. De poëzie was immers vanouds als woordkunstwerk sterk verwant aan de volkomen op het auditorium
afgestemde ars oratoria. Telkens ziet men dan ook in de Middeleeuwen
en de Renaissance de grenzen tussen de beide artes van de welsprekendheid en van de dichtkunst vervagen en Cicero, Quintilianus en
Aristoteles-rhetor als autoriteiten optreden in poeticis.
Vernon Hall, A short history, pg. 45.
Zie Weinberg, A history, vol. 1 ch. III, „The defence of poetry", pg. 297 vv.
3 Ars poet., r. 39 1- 393. — Zie voor de desbetreffende mythe, Pauly-Wissowa, Real-Encyclopadie, Halbb. xxxv (Stuttgart 1939), kol. 1308-1309.
1
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VERSCHILLEN EN VERWANTSCHAP TUSSEN DICHTKUNST
EN REDEKUNST

Tussen dichtkunst en redekunst bestaan in het theoretische vlak aanzienlijke verschillen. Zo is de rhetorica niet op het universele, maar
op het bijzondere gericht omdat haar belangrijkste activiteit, vooral
in de Oudheid, nu eenmaal in de dagelijkse werkelijkheid van rechtsen raadszaal lag waar zij voor de oplossing gesteld werd van steeds
andere en steeds wisselende, maar altijd zeer concrete vraagstukken.
Het is voorts de functie van de oratorische kunst om het luisterend
publiek te overtuigen van de juistheid van 's redenaars visie. Volgens
de eerste rhetorica-leermeesters Tisias en Korax was de rhetorica
dan ook de TcEtD•oik 8v1.ovpy6S, de voortbrengster van de overredingl.
Aristoteles verwerpt weliswaar deze uitspraak en preciseert de functie
van de welsprekendheidstechniek als „het in elk geval-op-zich-zelf
vinden van de middelen om te overtuigen" 1, maar dat neemt niet weg
dat in de Aristotelische traditie de rhetorica weer volop de kunst van
het overtuigen is geworden. Hoyt H. Hudson brengt in dit verband
een aardig 17e-eeuws epigram te berde, waarin „het geld dat stom is"
als een machtiger overtuigingsmiddel wordt aangemerkt dan de beste
rhetorica :
Good arguments without coyn, will not stick;
To pay and not to say's best Rhetorick 3.

De dichtkunst daarentegen heeft de taak de werkelijkheid corrigerend
te imiteren. Moet de rhetorica om te overtuigen het logische bewijs
hanteren en heeft zij de methode daartoe in de dialectica geleerd, de
poëzie heeft alleen voorbeelden tot haar beschikking om haar bedoelingen over te brengen, en voorbeelden staan nu juist in de rhetorica te boek als de zwakste wapens uit het argumentenarsenaal. Er
zijn ook aanmerkelijke verschillen in stijl, die echter reeds in de Oudheid minder scherp geworden zijn. Voor Aristoteles ressorteert het
metrum zonder meer onder de poëzie 4 en het gebruik van epitheta en
1 R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen and Romer in
systematischer Ubersicht dargestellt.
[Reprographischer Nachdruck] (Hildesheim 1 963), pg. 4.
2 ...Tb BBeZv Tá 6nápXovTa nc,kcvá nept gxoca- ov (ThXvn ) y opcxi) lib. I, cap. I, i4,
1355b ; gebruikt is : Aristotle, The „art" of Rhetoric, ed. J.H. Freese (London etc. 1 9594.
The Loeb classical library).
3 „The field of rhetoric" in Historical studies of rhetoric and rhetoricians.
Ed. by Raymond
F. Howes (Ithaca 29652), pg. 7.
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lib. III, cap. VIII (I408 b).

metaforen bindt hij sterk aan restricties, bevreesd als hij is dat de taal
van de orator te dichterlijk zal worden en bijgevolg zal inboeten aan
overtuigingskracht bij het op reële feitelijkheden gerichte auditorium'.
Bij Cicero ligt het al anders. Voor hem zal de ware orator juist gebruik
maken van „verba prope poetarum" 2 en zijn de dichters het meest verwant aan de redenaars 3. De door Cicero geponeerde verwantschap
heeft niet nagelaten grote invloed uit te oefenen en de toch al verregaande praktische identiteit tussen de beide artes in behoorlijke mate
te verstevigen. In de T&xvii frtyrop tx1) van een onbekende auteur uit het
begin van de keizertijd wordt de litteraire vormgeving, wordt de stijl
van de dichters, en vooral van Homerus, voor iedere redevoering van
welke soort ook, eenvoudig noodzakelijk geacht. 4 De nauwe verwantschap tussen poëzie en redekunst is, tenminste tot aan de Romantiek,
niet aangetast, hoewel de rhetorische modellering in de ene periode
sterker aan de dag kan treden dan in de andere en de dichters binnen
een zelfde tijdsgewricht onderling kunnen verschillen in meerdere of
mindere rhetorisering van hun werk.
De renaissancistische artes poeticae leggen van de affiniteit tussen
dichtkunst en redekunst herhaaldelijk getuigenis af. Zo grenst Scaliger
weliswaar de poëzie af van de redekunst en de historiografie, daar de
beide laatste in tegenstelling tot de poëzie alleen verwoorden wat
werkelijk gebeurd is, maar toch handhaaft hij de oude betrekkingen
tussen de dichtkunst en de welsprekendheid door te poneren dat er
desondanks meer is wat poëet en orator verbindt dan scheidt. De
dichter immers heeft aan de redenaar de belerende kracht ontleend,
terwijl de redenaar zich van zijn kant de welluidendheid van de dichter
heeft eigen gemaakt. Horatius' versregel „omne tulit punctum qui
miscuit utile dulci" wordt tenslotte door Scaliger ter bevestiging van
zijn gelijk aangehaald 5. Een theoreticus als Lionardi stelt in zijn Della
inventione poetica (I 5 5 4) het ganse Aristotelische mimesis-begrip gelijk
Tixv/ Prioputi), lib . III, cap. III, 3-4 (1406 a).
3 De oratore, lib. III cap. xxvII.
De oratore, lib. I, cap. cxxviiI.
4 Deze anonyme ars rhetorica heeft men wel toegekend aan Dionysius van Halicarnassus,
de beroemde histi6graaf die in 3o v. Chr. naar Rome was gekomen (Zie over hem
Pauly-Wissowa, Real-Encycl., Bnd. V, Stuttgart 1905, kol. 934-971; over de hem toegeschreven rhetorica, kol. 969). De door mij gebruikte uitgave van het werk is die van
H. Usener en L. Rademacher, Dionysii Halicarnasei opuscula, a vols, Lipsiae, 1899-1929.
Zie aldaar vol. II , fasc. I (Lipsiae 1 904-1 92 9), pg. 255 vv. — Voor de hier boven vermelde
passage, zie cap. ix, 2 (pg. 324).
5 Poetic. lib. septem, lib. III cap. xxv, ie kol. c-D, pg. 113.
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volle beoefening van zijn ars. Aan de dichter worden in navolging van
de orator dezelfde eisen gesteld en de doctus poeta die in de Renaissance
zozeer een begrip is geworden, is ondenkbaar zonder de traditionele
eis van de intellectueel uitstekend gevormde orator. Maar ondanks
de veelzijdige wetenschap die de redenaar moet sieren, laat Cicero er
geen twijfel over bestaan dat hij kennis van de filosofie van primair
belang acht. Zonder deze kan een orator z.i. nooit iets groots bereiken
in zijn kunstl. Het gaat hier om problemen van moraalfilosofische
aard als an uxor ducenda2 of ecquid sit bonum praeter honestatem 3, maar ook
om natuurfilosofische kennis als quae sit mundi forma of quae sit solis
magnitudo4. De redenaar heeft dus de uitdrukkelijke pretentie de hoogste wetenschap, de filosofie, te beheersen. Dezelfde trotse houding
t.o.v. de wijsbegeerte treffen wij aan in sommige artes poeticae. A. Buck
wijst op Capriano's Della vena poetica (1555) die de dichtkunst niet
alleen verheven achtte boven alle wetenschappen en haar gelijk stelde
aan de filosofie, maar haar de moraalfilosofie zelfs ziet overtreffen
„da sie an Stelle der abstrakten philosophischen Gebote lebensvolle
Beispiele verwendet" 5.
Op het meest essentiële vlak, de belerende en tevens genoegen verschaffende taak die de dichter opgelegd is, treedt hij de redenaar geheel
náN, npávvS de grondstoffen voor
terzijde. Zijn voor de dichter
zijn werkti, de orator bouwt zijn redevoering op uit precies dezelfde
elementen. Het didactisch postulaat waarmee de poëzie zich kan legitimeren als eerbare bezigheid, stelt de dichter voor de noodzaak de
op de persuasio gerichte techniek van de orator te adopteren. Hij mag
evenmin als zijn collega in de welsprekendheid het risico lopen een
indifferent publiek voor zich te hebben en daarom moet hij de hele
mens weten te boeien. Langs drie trappen, zo is de redenaar vanaf de
Oudheid ingescherpt 7, kan hij zijn persuasieve taak volbrengen,
trappen waarbij een beroep gedaan wordt op de intellectuele, mentale
en emotionele faculteiten van de toehoorders. Deze trappen zijn :
docere, delectare, movere. Met het docere betreedt de orator de intellectuele
weg van het overtuigingsproces, maar deze alleen is niet voldoende.
Immers noch een verveeld, noch een onverschillig luisteraar laat zich
een oordeel afdwingen in de geest die door de spreker is gewild. Om
nu de verveling het hoofd te bieden, zal de redenaar zijn auditorium
De oratore, lib. i, cap. xv, 68; De oratore, lib. iv, cap. xx, 76.
3 Cicero, De inventione, lib. I, cap. VI, 8.
Quintilianus, Inst. orat., lib. iii, cap. v, 8.
5 Scaliger, Poetic. lib. septem, Einl., pg. Ix.
4 Cicero, De inv., lib. I, cap. vi, 8.
? Quintilianus, Inst. orat., lib. xil, cap. x, 59.
6 Zie pg. 8.
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moeten delectare; om de onverschilligheid te verdrijven zal hij moeten
movere, dat is : de emoties opwekken'. Voor de instruerende dichter
geldt mutatis mutandis precies hetzelfde en het advies van Horatius,
„omne tulit punctum qui miscuit utile dulci" is een regelrecht pendant
van het parool dat voor de redenaar geldt : doceat, moveat, delectet.
Een kleine selectie uit de praktijk van dichters en redenaars moge
aantonen hoe direct de beide kunsten van orator en poëet met elkaar
verbonden zijn.
Hoewel de dichter in tegenstelling tot de redenaar niet het bijzondere en individuele tot object heeft maar juist het universele, is een van
de voornaamste technieken die hij moet beheersen het aanbrengen
van een gedetailleerde levendigheid in zijn beschrijvingen van situaties, personen etc. zodat het algemene op typisch markante wijze gekarakteriseerd wordt. Op deze wijze, meent men, wordt de aandacht
van het publiek geboeid omdat het verhaalde als het ware met eigen
ogen aanschouwd wordt. Vanuit precies dezelfde overwegingen
werd de orator grondig in deze detaillerende beschrijvingskunst
(evidentia) getrainde. Belangrijk is hierbij o.m. dat de orator mensen van
allerlei slag moet kunnen uitbeelden om zijn publiek een duidelijk inzicht te geven in het karakter van de door hem naar voren gebrachte
personen. Zijn karakterschetsen moeten trefzeker en van grote uitwerking op het auditorium zijn, opdat hij zijn publiek hetzij in een
juridische, hetzij in een staatkundige redevoering naar believen leiden
kan waarheen hij maar wil. De vervaardiging van „characteres", portretten, waarvan Aristoteles' opvolger aan de peripathetische school,
Theophrastus, ons een proeve heeft nagelaten, was dan ook voor de
toekomstige redenaars een geliefd trainingsveld. In de Renaissance
groeide de vervaardiging van „characteres" uit tot een veel beoefend
poëtisch genre. Beroemd zijn de Engelse characterbooks3 die een Nederlandse pendant vinden in o.a. Huygens Zedeprinten (16 23 - '24). 4
1 Zie Quintilianus : „Tria sunt idem, quae prestare debeat orator, ut doceat, moveat,
delectet" (Inst. orat., lib. III cap. v, z). — H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik,
Munchen 196o, §§ 2 57-2 59.
2 Zie Lausberg, Handb., sub evidentia, &vápynna, §§ 810-813.
3 Van de populariteit van het genre geven de bibliografieën van Gwendolen Murphy
(A bibliography of English charater-books 1608-1700, Bibliographical Society: Transactions:
Supplement, no. iv, 1925), maar vooral die van Chester Noyes Greenough (A bibliography
of the Theophrastan character in English, Cambridge, Mass., 1947) een uitstekende indruk.
4 Zie recentelijk Jac. Smit, Over Huygens' Zedeprinten in Verhandelingen van het negen
-entwvi gste
Nederlands Filologencongres (Groningen i 966), pg. 116 vv.
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aandacht er ook voor dat de kans op geloof aan het gehoorde des te
groter werd. In laatste instantie stond het delectare dus in dienst van het
overtuigingsproces 1.
Waar het de dichter betreft, of hij nu met de grote meerderheid de
Horatiaanse opvatting van het beleren en verpozen was toegedaan,
dan wel zich aansluitend bij een minderheid, het delectare als enig doel
van de poëzie beschouwde', een gedegen kennis van de ornatus was in
ieder geval voor hem onmisbaar ; het was zelfs een vereiste van de
allereerste orde daar ook hij gebaat was bij aandacht voor hetgeen hij
als delectator te berde bracht en bij geloof in de „les" die hij zijn
hoorders of lezers in zijn poëem wenste voor te houden 3 wanneer hij
zich tevens als didacticus opwierp. De interesse in het stilistisch aspect
van het kunstwerk is in de Renaissance dan ook bijzonder groot.
„Stromingen" als petrarquisme, euphuïsme, gongorisme en marinisme
zijn ondenkbaar zonder de cultus van de rhetorische ornatus.
Om deze greep uit het gemeenschappelij k terrein van de twee artes
te besluiten, wijs ik nog op het imitatio-gebod waaronder dichters en
redenaars gelijkelijk stonden. Imitatio hier te verstaan in de zin van het
navolgen van de paradefiguren. Want zoals de oratoren de modelredenaars poogden te imiteren en trachtten met hen te aemuleren,
zo deden de poëten het de grootmeesters van de dichtkunst 4.
Wanneer Scaliger — om de man die ons tot uitgangspunt gediend
heeft, nog eenmaal voor het voetlicht te brengen — zijn Poetices libri
septem begint met een uiteenzetting over de oratio, ligt dit dus volkomen
in de lijn van het denken over de dichtkunst zoals zich dat sedert de
Oudheid geformeerd had. August Buck merkt dan ook terecht in zijn
Einleitung op Scaligers Poetices libri septem op : „Wie die Antike und das
Vgl. Quintilianus, Inst. orat., lib. vIII cap. III 5 ; lib iv, cap. II, i19.
B. Weinberg, A history, vol. I, pg. 5, 332.
3 Tot de geijkte stijlkwaliteiten telt men in de rhetorica ook de brevitas, het kort en beknopt zeggen dat in acht genomen moet worden bij het verhalen van gebeurtenissen
(narratio) (zie Lausberg, Handbuch, §§ 294-296). De nadruk op de brevitas komt voort uit de
zorg de aandacht van het publiek niet te zeer te vermoeien en toch voldoende informaties
te verstrekken omtrent de zaak die het onderwerp van de redevoering vormt. Deze beknoptheid nu, hoezeer ook op prijs gesteld in de rhetorica, rekent men vaak niet tot de
poëtische kwaliteiten. De brevitas laat zich uiteraard niet goed passen in het kader van een
opgesmukte, bloemrijke wijze van uitdrukken, waarmee de dichter in grotere mate dan
zijn op de praktijk gerichte collega, de redenaar, zijn publiek moet delectare. Zo kan het dat
de Italiaanse criticus Sperone Speroni (150o-1588) Vergilius verwijt meer historiograaf
dan dichter te zijn omdat hij niet zo gebloemd en gesierd schrijft als hij in zijn kwaliteit
van poëet wel zou behoren te doen (Hathaway, The age of crit., pg. 1 94).
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Mittelalter zieht auch die Renaissance keine scharfe Trennungslinie
zwischen Rhetorik und Poetik. Die meisten Theoretiker haben keine
Bedenken die Kategorien der Rhetorik ohne wesentliche Einschrånkungen auf die Poetik zu u.bertragen" 1. Rhetorica en poetica
zijn in elkaar overgaande gebieden, waarbij de rhetorica met haar zeer
uitvoerig en gedetailleerd systeem reeds in de Oudheid de overmacht
had verworven.
Wij moeten daarbij bedenken dat de rhetorica vanaf haar Griekse
oorsprong de dichtkunst als haar bron heeft beschouwd. In Homerus
meende de redenaar de „oer"-orator en in diens werk het fundament
van zijn ars te mogen begroeten. Duidelijk vinden wij de houding van
de rhetoren ten opzichte van de poëzie uiteengezet bij Quintilianus.
Deze raadt het lezen van de dichters aan, om uit hun werk inspiratie te
putten waar het betreft thematiek en verhevenheid van taal; bovendien kan de redenaar de poëet de kunst afkij ken bij de karakterbeschrijving en het opwekken der emoties. Tegelijkertijd echter waarschuwt Quintilianus ervoor de dichters in alles te volgen, met name
waar het hun vrij taalgebruik en de ruime toepassing van stijlfiguren
betreft2. Een waarschuwing die even later nog eens variërend herhaald wordt in het hoofdstuk gewijd aan de imitatio der modelauteurs.
Met nadruk verklaart Quintilianus daar dat iedere tak van litteratuur
zijn eigen karakter en zijn eigen regels heeft en dat de orator bij de
bewonderde dichters of historiografen slechts datgene moet navolgen
wat aan alle letterkundige uiting gemeen is 3. Voor Homerus, met wie
hij de catalogus van Griekse en Latijnse dichters die hun nut kunnen
afwerpen voor de orator, begint, heeft hij echter niets dan lof. De
schepper van Ilias en Odyssee is voor Quintilianus het voorbeeld en de
bron van inspiratie voor iedere tak van de welsprekendheid: zijn
scherts en ernst, zijn copieusheid en kortheid worden geprezen; in
zijn werk hebben de drie takken van de welsprekendheid, ni. de
pronkrede, de forensische en de politieke rede, al hun regels in praktijk
zien brengen; als geen ander beheerst hij de gehele scala der emoties,
van de tederste tot de heftigste; hij is het geweest die in de enkele
regels waarmee de beide epen geopend worden, de precepten voor het
exordium heeft vastgelegd 4. Ook wijst Quintilianus op de door Hosept., Einl. pg. viii.
lib. x, cap. I 27.
lib. x, cap. II, 21.
lib. x, cap. I, 48. — Zie over de openingstechniek, Quintilianus, Inst. orat., lib.
Iv, cap. I; Lausberg, Handb., §§ 263-288.
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merus gebruikte „similitudenes, amplificationes, exempla, digressus,
signa rerum et argumenta ceteraque genera probandi ac refutandi" ;
kortom, alle rhetorische kunstgrepen zijn volgens de Romein bij
Homerus te vinden. Het is dan ook niet te verwonderen, verklaart
hij, dat de meeste rhetorica-meesters juist aan deze oudste poëet hun
voorbeelden ontlenen1.
De Renaissance sluit zich in die bewondering voor Homerus geheel
bij de Oudheid aan. Een man als Abraham Fraunce b.v. vermeldt op de
titelpagina van zijn Arcadian Rhetoric, or the precepts of rhetoric made
plain by examples (1 5 88) Homerus — naast Vergilius, Sidney en Du
Bartas — als een van de bronnen waaraan hij zijn voorbeelden ontleend
heeft. De Homerische welsprekendheid, zo leren de hedendaagse
classici ons, is echter helemaal niet gedwongen in het keurslijf van
wat men gewoonlijk verstaat onder de rhetorica. Deze rhetorica, die
later in de scholen geleerd werd, kende Homerus niet. Bij hem ontbreekt iedere systematisering, wat niet wegneemt dat toch een zekere
orde te constateren valt welke door Delaunois aangeduid wordt als
„simplement humain" 2.
Behalve Homerus zijn er nog vele andere dichters uit wier werk
door Quintilianus, Cicero, de auctor Ad Herennium, Donatus en
andere rhetorica-docenten bepaalde passages als leer- en illustratiemateriaal benut worden. Of het nu de opbouw van de verschillende
delen der redevoering, de leer der status (niveaus van waaruit de
redevoering opgebouwd kan worden), de inventio (het vinden van de
stof) dan wel de elocutio (stijlleer) 3 betrof, steeds zijn het de dichters
geweest uit wier werk de nodige illustraties bij de rhetorische theorieën bijeengegaard werden 4.
Hoe meer de rhetorica het algemeen aanvaarde systeem werd om
op verzorgde wijze mondelinge en schriftelijke mededelingen te doen,
des te vanzelfsprekender vertoonden de dichters, als jongelieden in de
scholen vertrouwd gemaakt met de rhetorische wijze van fatsoeneren
Inst. orat., lib. x, cap. r, 46-49. — Zie ook J. F. d'Alton, Roman literary theory and criticism
(New York 1962 2), pg. 441.
2 Zie Marcel Delaunois, Le plan rhétorique da ns l'éloquence grecque d'Homére å Démosthéne
(Bruxelles 1959. Mémoires de l'Académie royale de Belgique, classe des lettres, deuxième
série, tome xir, fasc. 2), ch. ir, „L'éloquence avant la rhétorique, Homère et Hésiode",
pg. 7 vv.
3 Over status, inventio, elocutio, zie Lausberg, Handb, resp. § 1244, pg. 817; § 12 44, pg.
729; § 1244, pg. 694-696.
4 d'Alton, Rom. lit. theor., pg. 462 vv.
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van taal, van dit onderwijs in hun werk de sporen. Zoals het gedicht
naar inhoud universeel behoorde te zijn en de dingen moest geven
opa ctvac 8ez, zo bezat de vorm waarin het gedachtemateriaal gegoten
werd, eveneens universele geldigheid. En waar bij de Ouden en
Christenen de moraalfilosofie en de religie als richtingaanwijzers naar
het pad der universaliteit dienden, daar vervulde de rhetorica eenzelfde richting aangevende functie wanneer het aankwam op het
kundig formuleren van de stof.
Om meer in concreto te kunnen treden, zullen wij in het nu volgende hoofdstuk de penetratie van de rhetorica in de dichtkunst nagaan
vanaf de Romeinse keizertijd tot en met de i 6e-eeuw.
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3
de invloed van de rhetorica
op de dichtkunst

ROMEINSE KEIZERTIJD

In het keizerlijk Rome is de dominatie van de poëzie door de rhetorica een onbetwistbaar feit geworden, waarbij de factor dat de welsprekendheidskunst als het instrument bij uitstek beschouwd werd
waardoor een algemene ontwikkeling werd verkregen, een zeer
voorname rol heeft gespeeld. Men kan terecht zeggen „oratory was the
sovereign accomplishment which could unlock the door to all other
arts"1. De aanspraak die de rhetorica erop maakte het enige en ware
opvoedingsprogramma te bezitten, daar de redenaar immers over een
ruime ontwikkeling moest beschikken om over elk onderwerp te
kunnen spreken, is niet los te denken van de strijd om de hegemonie
die de beoefenaars van de vrije kunsten in het algemeen en de rhetorici
in het bijzonder tegen de filosofie geleverd hebben 2. Bovendien werd
op de scholen in de Oudheid als onderdeel van de ars grammatica,
die een van de zeven artes liberales was3, een litteraire kritiek bedreven
d'Alton, Rom. lit. theor., pg. 439.
Lausberg, Handb., § 14; § 36.
3 De artes liberaler bevatten : grammatica, dialectica, rhetorica (sedert de 9e eeuw als trivium
aangeduid), geometria, arithmetica, astronomia en musica (door Boethius als quadrivium
samengevat), waarbij vooral het trivium van fundamenteel belang werd geacht ter verwerving van een algemene ontwikkeling. (Zie over de verschillende volgorden waarin de
vakken gerangschikt kunnen worden, F. Kiihnert, „Zur Reihenfolge der artes liberales in
der Antike" in Øissenschaftliche Zeitschrift der Universiteit Rostock, Jg. 12, 1963, pg. 249 vv.).
Voor Quintilianus golden nog als de belangrijkste vakken : grammatica, rhetorica, musica,
maar in de eindperiode van de Oudheid komen we reeds het genoemde zevental tegen.
Dan worden de artes niet langer beschouwd als propaedeuse voor de filosofie, maar gelden
zij als geheel autonoom en vormen zij het totaal aan wetenschappelijke kennis. — Gesteund door kerkvaderlijke uitspraken over de noodzaak der bestudering van de artes
voor het juiste verstaan van de Bijbel, verkregen de vrije kunsten in de Middeleeuwen het
1

2
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waarbij de taalkundige, stilistische en litteraire aspecten van het
kunstwerk beoordeeld werden volgens criteria van rhetorische aard.
Van jongs af kwam men dus in aanraking met poëzie en vooral met
de dichters aan wie de paedagogen het predicaat „summi", „optimi",
of „magni" hadden toegekend1, maar al deze dichters leerde men beschouwen vanuit een rhetorische gezichtshoek. Quintilianus geeft een
zeer instructieve schets van een dergelijk onderricht, waaraan ik bij
wijze van voorbeeld de volgende punten ontleen. Onderwezen werden :
I . de delen van de rede, z. de bijzonderheden der versvoeten, 3. het
vermij den van barbarismen, 4. de tropen en schemata, maar vooral,
5. een elegante behandeling van de stof waarbij o.m. geleerd werd wat
passend is voor verschillende personen, wat prijzenswaardig is in gedachten en woorden en waar een woordenrijke of juist sobere behandeling op z'n plaats is 2. Daar iedere beschaafde Romein in de school van
de grammaticus zijn eerste onderricht ontving, was het uitgesloten
dat de daar toegepaste methoden geen invloed zouden uitoefenen op
de litteraire productie3 zodat de onderlinge beïnfluencering van dichters en redenaars in een kringloop geraakte. Zeer terecht constateert
Lausberg : „Die Literaturgeschichte zeigt einen von vornherein
gegebenen und stetig andauernden gegenseitigen Durchdringungsbeschavingsmonopolie. De expositie der artes, welke eeuwenlang als maatgevend beschouwd werd, is te vinden in het allegorische gedicht van Martianus Capella (werkzaam
tussen 410-439), getiteld De nuptiis Philologiae et Mercurii, dat nog in de jonge Hugo de
Groot en zelfs nog in Leibniz zorgzame editoren heeft gevonden (E. R. Curtius, Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter — Bern etc. 1963 4 —, pg. 48). — Ook bij de 16eeeuwse humanisten stonden de vrije kunsten in hoge ere, getuige o.a. Petrus Ramus'
Professio regia, hoc est septem artes liberales apodictio docendi genera propositie
(1569), waarin hij
het ganse systeem der artes nog eens bewerkte (ontleend aan Gert A. Zischka, Index
lexicorum Wien 1 959 — pg. xx). Zie over de artes liberaler, behalve het zojuist genoemde
werk van Zischka, pg. xIx vv., o.a. E. R. Curtius, Europ. Lit. u. lat. Ma., pg. 46 vv. ;
H.-I. Marrou, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, Paris 196o5, pg. 244 v.v. ; H. J. Mette,
„'Eyxuxatog nataeEa" in Gymnasium, Bnd. 67, Jg. 196o, pg. 30o vv.; Lausberg, Handbuch, § 12.
1 Lausberg, Handb., § 26.
2 Inst. orat., lib. I, cap. VIII, 13-21. — Zie over de tekstinterpretatie op de scholen, Marrou,
Hist. d. l'education, pg. 2,3i vv.
3 D. van Berchem, „Poètes et grammariens" in Museum Helveticum, 9. Jg. (1952), pg. 86.
In dit artikel (pg. 79 vv.) toont de schrijver aan dat de drieledige opzet die wij in de commentaren op rhetorische en poëtische auteurs kunnen vinden ('r vi 'repErlq, Épyov /
poesis, poeta, poema), in de Oudheid gangbaar is geworden voor ieder tractaat dat zich
bezig houdt met de uiteenzetting van een ars, ongeacht of deze handelt over de geneeskunst, de filosofie, de architectuur of welke kunsten men nog meer aan een technische
beschouwing placht te onderwerpen.
—
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prozesz zwischen Rede und Dichtung : einerseits stellt die Rede mimetische, also dichterische Elemente in ihren Dienst ... andererseits musz
die Dichtung fiir die gedankliche un sprachliche Ausarbeitung ihres
mimetischen Vorhabens die gleichen Mittel benutten wie die Rede ... 1.
Een van de consequenties van de rhetorische kijk op de poëzie, was
in de Oudheid de opvatting van de leerbaarheid der dichtkunst, vooropgesteld althans dat een zekere mate van aangeboren talent aanwezig
was. Zoals het vervaardigen van een oratio afhankelijk werd gesteld
van de juiste toepassing der regels en voorschriften, zo ook ontstond
de neiging de onderscheiden poëtische genres aan bepaalde precepten
te binden. Men zocht onderwijs in de poëzie zo goed als in de rhetorica, en uit de getuigenissen van o.m. Horatius, Persius, Plinius en
Juvenalis weten wij dat velen een kans als poëet waagden. Vooral
onder de oratoren waren er niet weinigen die de beoefening van de
poëzie ter hand namen. Het werd een activiteit voor de beschaafden,
voor degenen wier intellectuele vermogens naar behoren geschoold
waren. Een groot staatsman als Julius Caesar schroomde niet zich als
dichter te doen kennen en ook de keizers trachtten poëtenroem te verwerven, al was hun kunstvaardigheid meestal niet evenredig aan de lof
die hun werd toegezwaaid. Zo verheft Quintilianus hemelhoog de verdiensten van Domitianus als dichter, al voegt hij er fijntjes aan toe dat
de glans van 's keizers overige kwaliteiten de roem van diens kunstenaarschap vooralsnog verduistert 2.
De Latijnse dichtkunst had er ongetwijfeld anders uitgezien zonder
de scholing der dichters in de welsprekendheid, alsmede zonder de uit
de rhetorica-training voortvloeiende praktijk van het in het openbaar
voordragen van eigen litterair werk, hetzij redevoering, hetzij geschiedkundig proza hetzij poëzie 3. De voordracht immers had dezelfde betekenis als publicatie in onze tijd; het publiek dat op de hoogte
wilde zijn van wat er in de litteraire wereld gebeurde, ging luisteren
naar de declamationes4.
Handb., § 3 5, pg. 43.
Inst. orat., lib. x, cap. i, 92. — Zie over de Romeinse amateur- dichters, d'Alton, Rom.
lit. theor., pg. 450 vv.
3 Over de invloed van de declamationes op de dichters, zie J.F. d'Alton, Rom. lit. theor.,
pg. 457 vv. — Het instituut der Romeinse declamationes is uitvoerig behandeld in S.F. Bonner, Roman declamation in the late republic and early empire (Liverpool 1949); zie verder
M.L. Clarke, Rhetoric at Rome (London 1953), pg. 85 vv.; D. L. Clark, Rhetoric in GrecoRoman education (New York 1957), pg. 213 vv.
4 J. Ros, De betekenis van de rhetorica in de Oudheid (Inaugurele rede 3945; Nijmegen etc.
1
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3 945),
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pg• 7.

Het luisterend publiek bekleedt in de praktijk van oratoren en poeten een voorname plaats. Hoe beter zij thuis waren in de kunst van de
welsprekendheid, hoe gemakkelijker het hen afging de gevoelens van
hun eveneens rhetorisch geschoolde luisteraars op de juiste wijze te
bespelen. En de toehoorders in de keizertijd waren niet alleen solide
geschoold, maar ook volop enthousiast voor de litteratuur. Bewonderenswaardige vaardigheid bij de declamerende poëet of orator, bestaande uit een bijzondere rythmiek of een ongemene vergelijking,
vond heftige bijval, en of een man als Tacitus ook klaagde over de
slechte smaak van het volk dat poëtische opsieringen eiste van de
orator', het Romeinse publiek bleef geestdriftig voor stilistische
salto-mortale's en juichte de taalacrobaten dankbaar toe. Dichter en
orator volgden beiden de publieke smaak en maakten rijkelijk gebruik
van de kunstgrepen die de rhetorica te bieden had zodat „oratores
imitated the style of the poets, and the poets imitated the style of
orators"2. De aandacht voor de stijl was sterk overheersend; om de
zinsbouw en de algemene structuur van een werk bekommerden de
litteraten en hun luisteraars zich in mindere mate. Ovidius is er een
voorbeeld van, hoe de praktijk van de declamatoren, „their love of
glitter and polish and pointed phrase, and their desire to improve
what was already good", de poëzie kon schaden 3. Vergilius daarentegen hield zich volkomen in de hand, hij werd dan ook wel beschouwd als de meester-orator van wie op rhetorisch gebied meer te
leren viel dan van Cicero 4. Tibullus, Propertius, Ovidius, Seneca,
Lucanus, Statius, Martialis — het is slechts een greep uit de namen van
allen wier poëzie gekleurd is door de techniek der welsprekendheid.
Zo lang aan de rhetorica een voorname, zo niet de voornaamste
plaats onder de leervakken was toebedeeld en dat was niet alleen
in de Oudheid het geval maar ook in de Renaissance — kan men spreken van een poëzie waarvan de verbinding met de rhetorica onmiskenbaar is.
—

CHRISTELIJKE OUDHEID

De vestiging van het Christendom betekende voor Rome weliswaar
1

Ontleend aan D. L. Clark, Rhetoric and poetry in the Renaissance (New York 1922), pg. 4o.

Clark, Rhetor. and poet., pg. 41.
3 d'Alton, Rom. lit. theor., pg. 457.
4 F. J.E. Raby, A history of secular Latin poetry in the Middle Ages,
pg. 27; d'Alton, Rom. lit. theor., pg. 463.
2

vol. i (Oxford 1957 2),
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een nieuwe religie, maar met de eeuwenlange traditie der artes werd
niet gebroken. De wereldlijke studies, zoals die in het paganistische
Rome gebruikelijk waren geweest, werden in het Christelijke Rome
op dezelfde wijze voortgezet. De preken waren naar de vorm een
duplicaat van de voordrachten der oratoren — Cassiodorus noemt
Cyprianus een „declamator insignis doctorque mirabilis" 1 — en het
publiek reageerde met precies dezelfde bijval waarmee het gewoon
was de wereldlijke declamatoren te belonen. Met een rijm of een gevat
epigram kon de prediker verzekerd zijn van succes ; woordspelingen,
metaforen, en het appèl op de gevoelens waren onontbeerlijk voor een
goede ontvangst bij het op rhetorische kunstgrepen verzotte auditorium. De stijl van de preken paste men geheel aan bij de smaak van de
toehoorders ; antithetische parallellie in de zinsstructuur en homoeotéleuton (gelijkluidendheid van eindlettergrepen) zijn de voornaamste
kenmerken van de christelijke preek, characteristica die men aantreft
zowel bij Afrikaanse auteurs als Tertullianus, Augustinus, Cyprianus,
als bij Gallische, met name Faustus en Caesarius 2.
Maar ook auteurs die niet, als de christelijke predikers, het volk
door het delectare en het movere moesten winnen opdat het docere des te
gereder plaats kon vinden, zetten de eeuwenoude tradities van de
rhetorische vormgeving in hun werk voort. Vooral in de provincie
Gallië werd door de cultureel geïnteresseerde bovenlaag de traditie
hooggehouden van een ontwikkeling door middel van de rhetorica,
misschien inderdaad zoals C. S. Baldwin schrijft, „as symbols of their
Romanism"3. In ieder geval zijn het de Gallische scholen geweest die
de schakels hebben gevormd tussen de antieke en de middeleeuwse
poëzie.
Als een uitstekend representant van de in de welsprekendheidskunst gedrenkte laat-antieke schrijvers kan dan ook een Galliër
genoemd worden, en wel Ausonius, de rhetorica-professor uit Bordeaux (310-393). Zijn belangrijkste gedicht, de Mosella, is geheel
gecomponeerd volgens de voorschriften van het rhetorica-onderwijs.
De Mosella is een uitvoerige beschrijving van de rivier de Moezel,
beginnend met een exordium, eindigend met een peroratio en voorzien
van digressiones, waarbij achtereenvolgens verteld wordt over alles wat
er in, op en langs de stroom te vinden is, zoals de verschillende
Ontleend aan E. Norden, Die antike Kunstprosa etc., Bnd. 2 (Berlin z923 4), pg. 619 noot 4.
Norden, Die ant. Kunstpr., pg. 605 vv.
S Medieval rhetoric and poetic (Gloucester 2959, repr.), pg. 75.
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eerbetoon dat alle wateren aan de bezongen stroom zullen bewijzen.
De Garonne wordt in de slotregel genoemd, en wel het allerlaatste.
Hierdoor valt in deze opgetogen verheffing van een verre en vreemde
stroom, aan de thuisrivier nog een terloopse hommage ten deel. De
klanken van haar naam blijven immers het langst naklinken:
te stagnis ego caeruleis magnumque sonoris
amnibus, aequoreael te commendabo Garumnae 2.

MIDDELEEUWEN

De rhetorische modellering van de poëzie bleef voortduren en zowel
de vroege als de late Middeleeuwen leggen hiervan duidelijke getuigenissen af. De artes poeticae van de late Middeleeuwen die in E. Faral een
zo voortreffelijke explicator gevonden hebben 3, laten een opvatting
van poëzievervaardiging zien die in wezen een totale bevoogding
van de poëzie door de rhetorica betekent. De bronnen van deze
poëtische tractaten zijn, zoals Faral aangeeft, Cicero's De inventione, de
Rhetorica ad Herennium en Horatius 'Epistola ad Pisones 4. Behalve uit
de poëtische reglementen van bv. een Geoffroi de Vinsauf, die zijn
Poetria nova vervaardigde + i z i o5, een Matthieu de Vend ome die zijn
Ars versificatoria nog vóór 1175 geschreven moet hebben 6 en een Jean
de Garlande (geb. i I 8o) met zijn Poetria, hebben de poëten uit de i ze
en i 3 e eeuw, evenals hun klassieke voorgangers, zich via de imitatio
van beroemde modellen een elegante stijl eigen moeten maken?. Deze
menging van voorschrift en navolging heeft zijn stempel gedrukt, zo
blijkt uit de voorbeelden die Faral in zijn studie aanvoert, zowel op de
Middellatijnse als op de Oudfranse dichtkunst. De kennismaking met
de navolgenswaardige modellen, geschiedde, óók als in de Oudheid,
voor een belangrijk deel reeds op school, waar de interpretatie van
gerenommeerde teksten nog altijd tot het triviumonderricht behoorde.
Twee schrijftechnieken hebben vooral in het middelpunt van de
middeleeuwse belangstelling gestaan, nl. de amplificatio en de abbreviatio, waarvan de eerste, de uitbreiding van de stof, tot de hoofdtaak
aequoreus : de indruk wekkend een zee te zijn. Ter hoogte van Bordeaux mondt de
Garonne uit in de zeearm Gironde.
2 Ausonius, Opuscula, ed. C. Schenkl (Berolini 1961 2, Monumenta Germaniae Historica,
t. v, pars 2), r. 482-483.
8 Les arts poétiques du xite et du xtiie sèicle, Paris 1958 (repr.). Bibliothèque de l'école des
hautes études... sciences historiques et philologiques, fasc. 238.
4 Faral, Les arts poét., pg. 99.
5 Faral, Les arts poét., pg. i 6.
6 Faral, Les arts poét., pg. 3.
7 Faral, Les arts poét., pg.
99.
1

36

van de dichter werd gerekend. De acht á negen manieren, als periphrase, apostrophe, prosopopoeia, descriptio enz. 1 die de dichter hiertoe ter
beschikking staan, zijn zuiver rhetorisch en behoren vóór alles tot de
ornatus, dat wil zeggen tot het uitvoerigste onderdeel van de elocutio.
Indien nu de artes poeticae met betrekking tot een bepaald onderwerp zwijgen, dan blijkt dat het de rhetorica geweest is die de dichters
de weg gewezen heeft. Als voorbeeld hiervan kies ik hetgeen Faral
naar voren brengt met betrekking tot de descriptiones van objecten.
Geen enkele ars poetica geeft daaromtrent voorschriften of exempla.
Alleen Matthieu de Vena me geeft iets in die richting en wel de beschrijving van seizoenen en lieflijke oorden. Hij levert als voorbeeld
zelfs een product van eigen geest, een tweeënzestigregelig gedicht dat
een descriptio loci bevat. In deze plaatsbeschrijving worden de lezer
lentelijke bomen, bloeiende bloemen en koel kabbelende watertjes geboden, terwijl ook zingende vogels, overvloedige vruchten en lauwe
windjes rijkelijk acte de présence gevent. Zou men nu voor de opbouw
en de wijde verspreiding van de locus amoenus in de Middeleeuwse
letterkunde3 De Vendóme's Ars versificatoria zo al niet in oorsprong
aansprakelijk dan toch op de een of andere manier wel mede-aansprakelijk kunnen stellen, het „recept" voor de echte zaak-beschrijving (kleding, wapens etc.) is bij hem niet te vinden. Daar dergelijke
descriptiones echter in de poëzie herhaaldelijk voorkomen, meent Faral
dat het rhetorica-onderwijs hier zijn invloed heeft doen gelden, b.v.
via de Preexercitamina van Priscianus waarin royaal aandacht is besteed
aan een prijzende beschrijving van zaken van uiteenlopende aard 4.
De invloed van de rhetorisch gemodelleerde artes poeticae op de
Middeleeuwse auteurs van oorspronkelijk werk is onbetwistbaar 5, en
het ligt voor de hand dat niet alleen zij, maar ook de translatoren zich
de rhetoricalessen ten nutte gemaakt zullen hebben. Voor een van
deze laatsten, voor de Dietse vertaler van een Franse ridderroman
althans, heeft W. P. Gerritsen in zijn Utrechts proefschrift 6 op overtuigende wijze aangetoond dat deze zich bij de bewerking van zijn stof
Zie voor deze figuren, Lausberg, Handb., achtereenvolgens de §§ 5 89- 59 8 ; 762; 826829; 81o.
2 Faral, Les arts poét., pg. 148 v.
8 Zie Curtius, Europ. Lit. u. lat. MA., pg. zot vv.
4 Zie Les arts poét., pg. 8z.
5 Zie bv. over de bekendheid van Chaucer met de artes poeticae, C. S. Baldwin, Mediaeval
rhetoric and poetry (New York 1959, repr.), pg. 289-292.
6 Die wrake van Ragisel (Assen 1963), 2 din.
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doorgaans heeft laten leiden door de regels van de amplificatio en
abbreviatio.
Ars oratoria en poëzie, rhetorica en poëtica waren in de Middeleeuwen direct aan elkaar verbonden, en het terrein dat beide van het
allerhoogste belang achtten voor hun kunst, was de elocutio. „Since the
ornaments of style", merkt Madeleine Doran op, „might be the same
in poetry as in prose, this concern led to a confusion of rhetoric with
poetic : poetic became to be regarded as versified rhetoric and rhetoric
as inclusive of poetic'''. Het is misschien na het voorafgaande overbodig, maar toch zou ik naar aanleiding van dit citaat het volgende
willen opmerken. Losgemaakt uit zijn context zou het hier aangehaalde de indruk kunnen wekken dat de genoemde „confusion" van
rhetorica en poetica een ontwikkeling is geweest die in de Middeleeuwen heeft plaats gevonden. Dit is uiteraard niet het geval. Wij
hebben gezien hoe dichtkunst en welsprekendheid vanaf de Oudheid
dezelfde wegen zijn gegaan, hoe de handboeken en de scholen de
welsprekendheidskunst onderwezen met voorbeelden uit de werken
van redenaars zo goed als van dichters, hoe er een standaardnorm bestond van juist spreken en juist schrijven — zij het dat voor de dichter
en de redenaar nuanceverschillen golden — neergelegd in rhetorische
tractaten als die van Cicero en Quintilianus, en hoe het formalisme, de
gehoorzaamheid aan de precepten, van lieverlee dusdanig toenam dat
men van een rhetorische overheersing van de poëzie kon gaan spreken.
De Middeleeuwen doen niets anders dan via de bemiddeling van de
Laatantieken de traditie voortzetten, en verwerken daarbij op een
geheel eigen manier de voorschriften die bij Cicero, Horatius en de
auctor Ad Herennium te vinden zijn.
(TIJD VAN DE SECONDE RHATORIQUE
)

De opvatting dat de ars oratia en de poëzie loten zijn van één en dezelfde stam zet zich in de volgende eeuwen voort. Omstreeks het einde
van de 15 e- en het begin van de i 6e-eeuw verschijnt in Frankrijk de
zgn. seconde rhétorique die niets anders is dan een „science de versifier" 2.
Deze benaming wordt echter niet in alle verhandelingen van verstechnische aard gebruikt, men komt ook termen tegen als „laffe
rhétorique, rhétorique vulgaire, rhétorique pour apprendre à rimer"
1

2

Endeavors of art (Madison 1954), Pg• 34.
Recueil d' arts de seconde rhétorique, ed. E. Langlois (Paris 1902), pg. I.
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etc.'. Maar welke naam men ook toekent aan de techniek van de
dichtkunst, steeds vormt de term „rhétorique" er het hoofdbestanddeel van. De auteurs van deze tractaten verklaren de betiteling ook
steeds in het perspectief van de gangbare rhetorica. Soms expliceert
men het rijmleerboek als een „dicte seconde rhethorique pour cause
que la premiere est prosayque". Degenen, die hun „rhetorique" voorzien van de toevoeging „laffe" of „vulgaire" achten de scheiding prozapoëzie evenwel niet relevant, maar vatten de usuele rhetorica op als de
„versification latine, rythmique o u métrique" welke door de Latijnschrijvende klerken bedreven wordt en de „rhetorique vulgaire" of de
„rhetorique laffe" als de dichtkunst die de poëzievervaardiging in de
moedertaal, zoals de leken die beoefenen, wil onderwijzen. Ook
echter komt de opvatting voor dat het rijm slechts een van de colores
rhetoricae is, één van de stijlornamenten dus waarmee men het geschrevene opsiert 2.
In de seconde rhétorique hebben wij uitsluitend te doen met handboeken die de verstechniek leren, en het doorbladeren van Langlois'
Recueil waarin dergelijke tractaten zijn samengebracht, is voldoende
om ons hiervan te overtuigen. Woordenlijsten wisselen af met voorbeelden, die uitgebreid demonstreren wat zoëven geleerd is over het
juiste aantal regels en syllaben in allerlei lyrische versvormen als chant
royal, rondel, rondei double, lay, doubles lays etc. Speculatie over het wezen
van de dichtkunst of voorschriften omtrent de taak van de dichter
vinden wij in deze verstechnische tractaten niet. Dat was ook niet
nodig want men was zozeer overtuigd van de gelijkheid van poëzie en
proza ten opzichte van alle andere facetten dan het aan de poëzie voorbehouden rijm dat er geen enkele noodzaak bestond in een verstechniek nog eens te herhalen wat in de ars rhetorica behandeld placht te
worden3. Het enige doel van deze verskunstige leerboeken is een gids
te zijn voor degene die zich vanuit zijn kennis van de rhetorica wil
„specialiseren" in het rijm met zijn diversiteit van vormen en normen
zoals deze zich uit de meer populaire Latijnse poëzie ontwikkeld hadden.
Er valt een directe lijn te trekken van de secondes rhétoriques uit het
1 Recueil van Langlois. In de verzameling zijn opgenomen: I. Jacques Legrand, Des rimes
(pg. I-10); t i. (Anonyme) Les règles de la seconde rhétorique (pg. I1-103); III. Baudet Herenc,
Le doctrinal de la seconde rhétorique (pg. 104-198); iv. (Anonyme Lorrain) Traité de l'art de
rhétorique (pg. 199-213); v. Jean Molinet, L'art de rhétorique (pg. 214-25 2) ; vi. (Anonyme)
Traité de rhétorique (pg. 253-264); v11. (Anonyme) L'art et science de rhétorique (pg. 265-426).
2 Recueil, pg. 1-TI (Introduction).
3 Zie ook G. Castor, Pléiade poetics (Cambridge 1964), pg. 17 v.
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einde der i S e- en het begin der 16e eeuw naar de Middeleeuwse verhandelingen over verstechniek welke door G. Mari bijeengebracht zijn
I trattati medievali di ritmica latina'. Ook de ars rithmica is zuiverin
verstechnisch en wijdt de dichter alleen maar in de hoedanigheid van
jamben, spondaeën, spondeïsch-jambische verzen etc. in. Allerlei
technieken die wij in de laatmiddeleeuwse dichtkunst van de volkstalen ontmoeten, worden behandeld in de ars rithmica latina. Van de
door Mari bijeengebrachte werken zijn er twee die deel uitmaken van
een middeleeuwse ars poetica. De eerste is een 1465 regels tellende
ars rithmica van Garlandus die het slotgedeelte vormt van zijn Poetria 2,
de tweede is het slot van de Laborintus van Everardus Allemannus, een
15 -regelige uiteenzetting, gevolgd door vele voorbeelden 3. Hoewel
het buiten het bestek van mijn studie ligt op deze verstechnieken nader
in te gaan, zou ik toch, volledigheidshalve, een enkel voorbeeld willen
geven van de werkwijze die men in de verskunsten ontmoet. Ik kies
hiervoor een heel kort fragmentje uit Garlandus' ars, waar hij met
voorbeelden de diverse lengten van de quadrispondaici toelicht :
Rithmus constans ex quatuor percussionibus est in hoc exemplo subsequente Hodierne lux diei, etc. Et in hoc domestico exemplo :
Eva mundum deformavit,
Ave mundum reformavit.
Addatur tertium membrum et est tale quale illud:
Eva munduro deformavit,
Ave mundum reformavit,
Munda mundum emundavit
Si addatur quartum membrum dicetur rithmus quadrimembris : addatur
sic :
Eva mundum deformavit,
Ave mundum reformavit,
Munda mundum emundavit,
Pia nefas expiavit4.

1

Milano 18 99.

2 I trattati,

pg. 35-80. — De tekst van de Poetria is, met uitzondering van de ars rithmica,
door Mari gepubliceerd in Romanische Forschungen, t. XIII (19oz), pg. 883 vv. ; een
analyse van deze poetica geeft Faral in zijn Les arts poét., pg. 378 vv.
3 I trattati, pg. 81 vv. — De tekst van de Laborintus, inclusief de hier genoemde ars rithmica
is te vinden bij Faral, Les arts pat., pg. 337 vv. (de ars rithmica bevindt zich op pg. 37o
vv., r. 991 vv.); bij Faral ontbreekt de slotregel die in I trattati, pg. 9o, luidt „de quo
fine benedictus sit Trinus et Unus".
4 I trattati, pg. 37 v.
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Over de in de middellatijnse litteratuur zo populaire annominatio (geringe klankverandering die betekeniswijziging ten gevolge heeft)' waarop
het gedichtje gebouwd is en waaraan het zijn charme ontleent, wordt
met geen woord gerept. Het enige wat hier achter Garlandus' Ars
poetica wordt uiteengezet, is de techniek van het versifiëren, die men
kan beschouwen als een element van de ornatus, door intense cultivering uitgegroeid tot een zelfstandige ars.
Het is dit onderdeel van de rhetorica dat in de secondes rhétoriques van
de 1 5 e en 16e eeuw behandeld wordt. De hang naar kunstige vormen,
de beschouwing van het vers uitsluitend als een ritmische prestatie,
ontmoeten wij in de secondes rhétoriques en in de artes rithmicae op
precies dezelfde wijze. Met eenzelfde nauwkeurigheid als een Garlandus de leergierigen stap voor stap van eenvoudige naar meer complexe versvormen leidt, doet het ook de „anonyme Lorrain" in zijn
Traité de l' art de rhétorique, om maar een willekeurig tractaat uit het
door Langlois bijeengebrachte materiaal te noemen 2. Hij étaleert de
volgende rijmen, opklimmend in moeilijkheid, aldus :
Exemple de rimer d'une silabe:
Qui sez commanz acomplira
En paradis tout droit yra.
Exemple de rimer. ij. silabes :
Nous nous debvons amer ensemble,
Comme tous frerez, se me semble.
Exemple de .iij. silabes:
Faisons bien, car tost finerons,
Car il fauldra tout finer, bons.

Exemple de .iiij. silabes:
Je feray signe auz mesdisans
Ainsoy qu'il soit jamaix deix ans 3.

Men behoeft dit fragment van de didacticus uit Lotharingen maar te
leggen naast het boven aangehaalde van Garlandus om de overeenkomst te bemerken in opvatting en aanpak inzake poëzie en poëzieonderricht tussen de secondes rhétoriques en de artes rithmicae.
Gezien de functie die men toekende aan de secondes rhétoriques is het
niet te verwachten dat dergelijke verskunsten een of andere be1

2

Curtius, Europ. Lit. u. lat. MA., pg. 282 vv.
Recueil, pg. 1 99-21 3.

3

Recueil, pg. Zoo v. — Ik heb slechts vier van de zeven behandelde mogelijkheden geciteerd.
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invloeding van de gebruikelijke artes rhetoricae vertonen. In een
seconde rhétorique als die van Jean Molinet (143 5 -1507) lezen wij dat de
aanleiding tot zijn verhandeling' het verzoek was van een „seigneur ...
tiré soubz l'estandart de Cupido le dieu d'Amours" om ingewijd te
worden in de „art de Rhétorique" zodat hij door middel van deze
kunst een door hem beminde dame zou kunnen winnen 2. Deze presentatie van een verskunst als liefdespromotor omgeeft Molinets L'art de
rhétorique meer met een waas van middeleeuwse hoofsheid dan van
rigide schoolsheid zoals men in een handleiding voor het welsproken
zou verwachten. Andere in de Recueil opgenomen verhandelingen
nemen echter de moeite niet hun geschriften van een dergelijke aardige
introductie te voorzien en vallen met de deur in huis. Zo doet de
Lotharingse anonymus, die zijn Traité de l'art de rhétorique aldus begint :
„En l'art et science de faire laie retoricque doit on premierement
savoir qu'il sont .V. voieux en 1' Abc, etc., et sont a e i o u. Lez autres
sont dites lettres, exceptez h, que n'est rien que aspiracion" 3. Dat men
ondanks de geheel eigen snit van deze verskunsten toch, althans in de
titels, de verbinding met de rhetorica exprimeert, is m.i. het gevolg
van de oude traditie waarin de ars rithmica een onderdeel was van de

ars rhetorica.
In de tijd van de secondes rhétoriques dragen de dichterlijke corypheeën, hoe kan het anders, de bijnaam van „grands rhétoriqueurs".
Zij wisten de gecompliceerde poëtische technieken, die in de secondes

rhétoriques zo zorgvuldig onderricht werden, bij uitstek vernuftig te
hanteren en deze kunstvaardigheid beschouwde men als de essentie
van het poëtische. De Franse denkbeelden werden geëxporteerd naar
Engeland, waar John Lydgate (+ i370-+ 145 0) en Thomas Occleve
(of Hoccleve) (+ 1368 - + 145o) als leerlingen van Machault en Deschamps aangemerkt kunnen worden 4. Maar ook naar de Nederlanden is
deze vormencultus overgeslagen, getuige een Anthonis de Roovere
— „den edelen Rhetorisijn ende Musichien" 5, — een Cornelis Everaert,
De oudste editie is gedateerd Parijs 1493. — Zie Recueil, pg. LVI.
Recueil, pg. 214. — Langlois lanceert de hypothese dat de verliefde heer voor wie Molinet
zijn verskunst heeft geschreven, een seigneur De Croy zou zijn, Philips I of diens zoon
Hendrik, dezelfde Hendrik van Croy die men lange tijd voor de auteur van de L'art de
rhétorique heeft gehouden. Zie over dit probleem, Recueil, pg. Lx vv. en N. Dupire, Jean
Molinet. La vie — les æuvres (Paris 1932), pg. 63 v.
3 Recueil, pg. 199.
4 W. F. Patterson, Three centuries of French poetic theory (Ann Arbor 193 5), pg. 2 2 5 .
5 Ontleend aan J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkun de, dl. II (Haarlem 1922 2), pg. 368.
1
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een Matthijs de Castelein, (zelf vervaardiger van een Dietse seconde
rhétorique: De const van Rhetoriken, Gent z 5 5 5), en zovele andere dichters die in hun rederijkerskamers de poëzie beoefenden in kunstige
structuren als balladen, refreinen, rondelen, retrograden, incarnaties,
acrosticha, schaakborden etc.
De Castelein heeft Molinets L'art de rhétorique gekend, „waarnaar
hij nochtans slechts eene enkele maal verwijst en waartegen hij een
andermaal polemiseert" 1. De polemiek begint al in de vijftiende strofe
als hij bij monde van Mercurius aan Molinet verwijt „dat hy dit weerck
in prosen beslichte/Ende mijn edel Const daermet ontstichte" 2. Op dit
verwijt zullen wij hier niet nader ingaan; alleen mag er m.i. wel op
gewezen worden dat het nogal curieus is, omdat niet alleen de secondes
rhétoriques steeds in proza vervaardigd werden, maar ook menige
Latijnse ars poetica niet in metrische verzen was gesteld. Ook in hun
doelstellingen verschillen de Bourgondiër en de Vlaming aanmerkelijk, hoewel De Castelein daar niet expliciet de aandacht van zijn lezers
voor vraagt. Jean Molinet noemt zijn L'art de rhétorique een „rhétorique vulgaire" welke „est une espece de musique appellée rithmique..." 3,
een denkbeeld dat reeds in de Poetria te vinden is waar Garlandus zijn
ars rithmica aldus difinieert : „Rithmica species est artis enim musice" 4.
De Castelein is van deze zuiver verstechnische stellingname alweer
gekomen tot een standpunt waarbij de poëzie, zoals in de klassieke en
middellatijnse geschriften over poëzie, met de eloquentia in verbinding
wordt gebracht. De Castelein gaat zelfs zover dat hij geen verschil
tussen dicht-en welsprekendheidskunst wil accepteren, daar beide als
principaalste bekommernis de sierlijkheid van de taal erkennen :
Al schijntere different daer gheen en es

Tusschen den Orateurs ende dit profes
Oft tusschen Rhetorike vlaemsch ende latijn/
Nochtans tenderen zy tot eenen fijn:
Een precept moet deens en dander beleeden scheeden/
Dus accordeeren zy tsamen als broot ende wijn
Want schoon Sprake moet de wortel van hen beeden cleeden 5

In tegenstelling tot Molinet houdt de priester uit Oudenaerde zich dus
wel bezig met de rhetorica als welsprekendheidskunst, al gaat dit niet
1

Te Winkel, Ontwikkelingsgang, dl. II,

pg. 42.3.

2

Gent 1571 2, pg. 4, str. i5, r. 3-4. Sign. UB. Utrecht: RAR Z. oct. 1848.

3

Recueil,

5

Ed. 1571, pg. 8, str. 34, r. 3-9.

pg. 216.

4

I trattati, pg. 35.
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veel verder dan het geven van een bloemlezinkje van rhetorische termenl, het manipuleren met namen als Fabius [= Quintilianus],
Tullius [= Cicero], Isocrates en andere topfiguren in de welsprekendheidskunst, en een voortdurende lofprijzing van de rhetorica.
HUMANISME

Dat het poëzie-onderricht niet langer volstond met stilzwijgend naar
de welsprekendheidskunst te verwijzen voor kwesties die niet de
rijmtechniek betroffen, maar er nu ook behoefte aan gevoelde expliciet
te getuigen van de banden met de rhetorica, is m.i. niet los te denken
van de invloed van het Humanisme waarin de rhetorica zich zulk een
superieure positie had veroverd. Tot die status was niet weinig bijgedragen door de klassieke geschriften die behoorden tot de belangrijkste vondsten in de eerst decennia van de 1 5 e-eeuw, namelijk de
complete Quintilianus, ontdekt door Poggio Bracciolini in St. Gallen
(1416), en de volledige copieën van Cicero's rhetorische geschriften te
Lodi (izi).
In het corpus Ciceronianum was het vooral De oratore (eerste druk
147o) dat van zeer grote invloed is geweest op de ideeën over poëzie 2.
Met name op twee van de vijf rhetorische onderdelen legt Cicero in
De oratore de nadruk : de inventio en de elocutio. De inventio (stofvinding)
maakte in de klassieke rhetorica de hoofdschotel uit en werd altijd het
eerst behandeld. Na de inventio kwamen resp. de dispositio (het distribueren van de stof over de verschillende delen van de redevoering), de
elocutio (stijlleer), en de memoria alsmede de pronuntiatio, welke laatste
twee resp. de techniek leerden waardoor men de opgeschreven redevoering kon memoriseren en de houding als ook het stemgebruik
waarmee men de van buiten geleerde oratie op waardige en elegante
manier ten gehore kon brengen3. De klassieke rhetorici zijn het er
2 D. L. Clark, Rhet. and poet. in the Ren, pg. 64 v.
Voor de vijf technieken waaruit de ars rhetorica is opgebouwd, zie Cicero : „cumque
esset omnis oratoris vis ac facultas in quinque partes distributa; ut deberet reperire
primum, quid diceret; deinde inventa non solum ordine, sed etiam momento quodam
atque iudicio dispensare atque componere ; tu rn ea denique vestire atque ornate oratione :
post meinoria saepire; ad extremum agere cum dignitate et venustate" (De oratore, lib. r,
cap. xxxi, 142). - Vgl. ook Quintilianus : „omnis autem orandi ratio, ut plurimi maximique
auctores tradiderunt, quinque partibus constat : invention, dispositione, elocutione,
memoria, pronuntiatione sive actione utroque enim modo dicitur" (Inst. orat., lib. III, cap.
III, I). - Vgl. ook de auctor Ad Herennium : „Oportet igitur esse in oratore inventionem,
dispositioners, elocutionem, memoriam, pronuntiationem" (lib. I, cap. u, 3).
1

Str. 5 5.

3
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allen over eens dat de inventio van de grootste importantie is. Castor,
die in zijn Pléiade Poetics 1 de betekenis van de term inventio nagaat,
komt voor het Latijnse invenire tot de conclusie dat hiermee aangeduid
wordt „something deliberate and intentional, not so much simple
finding as a finding by seeking" 2. Tevens releveert hij uit de veelheid
van uitspraken, die de Klassieken omtrent de inventio gedaan hebben,
enkele kernachtige kenschetsingen en toont met behulp daarvan aan
hoezeer deze eerste van de vijf technieken die de orator moest beheersen op de voorgrond trad bij het meester worden van de ars. Hij citeert
Cicero, Quintilianus en de auctor Ad Herennium, en alle drie zijn het er
over eens dat „de oratoris officiis quinque inventio et prima et difficillima est"3.
In De oratore stelde Cicero de bekwaamheid in het vinden van de
stof weliswaar primair, maar om het gevondene met succes aan de man
te brengen, moest de stof op de voordeligste manier gepresenteerd
worden. Voor de dichter en de orator liet Cicero nu vrijwel gelijke
normen gelden, en het is ook in deze context dat wij de zo bekende
uitspraak van de Romein aantreffen dat de dichter aan de redenaar ten
nauwste verwant is 4. De Renaissance heeft deze stelling volkomen geabsorbeerd, terwijl ook het door Cicero zozeer geaccentueerde belang
van het paar inventio-elocutio aanzienlijke weerklank gevonden heeft
in de Renaissancistische geschriften.
Voor de primaire positie van de inventio kon men overigens ook
terecht bij Quintilianus, om deze andere Renaissance-autoriteit thans
te noemen, want ook deze liet er geen twijfel over bestaan dat „invenire primum fuit estque praecipuum ..." 5. Quintilianus' uitvoerig
leerboek was wel de vondst die zich in de grootste belangstelling
mocht verheugen. Het was inderdaad een leerboek zoals er slechts
weinige waren, daar het ver uitging boven het aandragen van het
formele materiaal waardoor men de ars rhetorica machtig kon worden.
De Institutio oratoria bevatte een onderwijsprogramma, legde de nadruk op de morele ontwikkeling van de orator (een postulaat dat
trouwens ook herhaaldelijk bij Cicero te vinden is) en stelde voor
diens intellectuele uitrusting kennis van de litteratuur centraal. Uit
de herontdekking van de antieke cultuur drong van alle kanten het
belang naar voren dat de Ouden aan litteraire begaafdheid en litteraire
3 pg. 97 .
Cambridge 1964.
2 pg. 27 .
„Est enim finitimus oratori poeta, numeris astrictior paulo..." (De oratore, lib.
xvt, 7o).
b Inst. orat., lib. x, cap. Ir, I.
1

4

i,

cap.
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bezigheid gehecht hadden, zodat de litteratuur als pièce de résistance
van de humanistische vorming kon gaan gelden.
Philosophische, kritische en litterair-theoretische studies waren,
gelijk bekend, het resultaat, studies die getuigden van een volkomen
hernieuwde — want, over de postklassieke auteurs heen, op de grootmeesters der antiquiteit afgestemde — cultivering van de welsprekendheid, en van een bezinning op het wezen der poëzie. Deze laatste
huldigde men voornamelijk om haar beschavende factor, zoals dit ook
reeds in de Oudheid gebeurde. De poëzie werd daardoor in nog
sterkere mate dan op grond van het Horatiaanse „utile-dulci" reeds het
geval was geweest, een tak van wetenschap.
De waardering der klassieke schrijvers berustte bij de Humanisten
op criteria van moralistische en rhetorische aard, waarbij de opvattingen van Cicero en Quintilianus doorslaggevend genoemd kunnen worden. De rhetorica scheen het begin en het einde van alle wetenschap te
vormen. Waar de dichtkunst zo dicht bij deze populaire ars betrokken
was, gelijk Cicero en Quintilianus getuigden, konden de moderne
verstechnische handboeken niet anders dan op hun beurt hun tribuut
betalen aan de alom gevierde welsprekendheidsleer.

16E-EEUW. FRANKRIJK (SEBILLET, DU BELLAY, PELETIER DU
MANS, RONSARD)

Matthijs de Castelein is niet de eerste poëzieleraar die na de periode
van de middellatijnse artes poeticae opnieuw belangstelling toont voor
het usueel rhetorische. In de eerste helft van de i 6e eeuw is overal de
rhetorica in de poëzietractaten in opmars. Om ons te houden bij
Frankrijk, het transitogebied voor de zich vanuit Italië naar het Noorden verspreidende nieuwe cultuur : verschillende dichtkunstige verhandelingen welke daar tussen i 5 oo en 1 5 5 o geschreven werden, zijn
meer dan alleen maar lessen in rijmtechniek, zoals L'infortuné, Le
jardin de plaisance et fleurs de rhétorique (Paris, 15 00), P. Fabri, Le grant et
vray art de plein rhétorique (I 5 2 I), Gratien du Pont, Art et science
de rhétoricque metriffiée (I 5 39), Peletier du Mans, L' art poétique d' Horace
(I545).
In 15 48 verschijnt de Art poétique françois van Thomas Sebillet, de
man die een middenpositie inneemt tussen de „grands rhétoriqueurs"
en de Pléiadedichters. Het is de eerste maal dat een zelfstandig werk
over de poëzie deze titel draagt en niet aangeboden wordt onder de
benaming „traité de seconde rhétorique" of een verwante aanduiding.
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op het belang te wijzen van een juiste onderlinge verbinding van de
zaken die in het gedicht aan de orde gesteld worden. En tenslotte
dringt hij aan op het lezen en bestuderen van de Klassieken om de
kennis van inventio en dispositio in ruime mate te verrij ken'. Deze
verrijking impliceert een imitatio want, zoals Sebillet bekent, de Antieken zijn nu eenmaal „les Cynes, dés ailes desquelz se tinent les
plumes dont on escrit proprement" 2. Aan de elocutio, de derde branche
van de rhetorica, is hoofdstuk IV gewijd en ook hier legt Sebillet weer
op Ciceroniaanse wijze de hechtst mogelijke verbinding tussen redenaar en dichter ; zonder ook maar enig onderscheid tussen orator en
poëet te willen maken, beveelt hij de bestudering aan van de antieke
rhetoren en dichters : „nos péres les Grecz et Latins, Rheteurs et
Poétes"3. Pas in het volgende chapiter begint hij met de explicatie van
de verschi ll ende versvormen, de diverse maten en het vereiste aantal
lettergrepen, zoals de seconde rhétorique die te zien had gegeven. Wat
nieuw is, dat is de onderbouw die Sebillet aan zijn verskunst meegeeft
en waarin de banden tussen dicht- en welsprekendheidskunst de lezers
duidelijk onder het oog worden gebracht.
Du Bellay's La deffence van i 5 49 toont dezelfde opvatting over de
verwantschap van dichter en redenaar als Sebillet. Ook hij is ervan
overtuigd dat de kwaliteiten „de l'un sont pour la plus grand'part
communes à l'autre" 4. Beiden, Sebillet en Du Bellay, doen echter niets
anders dan een getrouwe echo laten klinken van Cicero's bekende
stelling. Poëet en orator zijn bijgevolg voor Du Bellay alle twee nodig
voor de opbouw van de taal5. Bij de opzet van de Defence heeft hij er
dan ook zorg voor gedragen zich te conformeren aan de indeling van
de ars rhetorica zoals de rhetorica-boeken deze geven. Hij wijst erop
dat het is „une chose accordée entre tous les meilleurs aucteurs de
rhetorique, qu'il y a cinq parties de bien dire, l'invention, l'eloquution,
la disposition, la memoire & la pronuntiation" 6. En na op deze manier
bij zijn lezers even in de herinnering geroepen te hebben uit hoeveel en
uit welke „parties" de rhetorica is samengesteld, vertelt hij wat hij
voornemens is daarvan te behandelen, nl. de twee belangrijkste van de
vijf gecanoniseerde onderdelen, de inventio en de elocutio: „je me contenteray de parler des deux premieres, scavoir de l'invention & de
Art poét., pg. 28, r. 3-6.
Art. poét., pg. 29, r. I o II.
4 La deffence et illustration de la langue , franfoyse,

1

S

xi', pg. 85, r. 23- 24 .
b La deffence, liv. II, ch. I, r.
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2 Art pat., pg. 28, r. 9-To.

-

I-2,

pg. 86-87.

ed H. Chamard (Paris
6

194 8),

liv. I,

ch.

La deffence, liv. I, ch. v, pg. 32, r. 7 -I0.

l'eloquution" 1. De behoefte om met de Deffence toch vooral binnen
het afgebakende terrein van de rhetorica te blijven, is hier duidelijk tot
uiting gekomen ; de oriëntatie op Cicero's De oratore met zijn nadruk
op inventio en elocutio heeft een onmiskenbare rol gespeeld.
Markanter nog vinden wij de gerichtheid op de rhetorica bij Jacques
Peletier du Mans in zijn L'art poétique van z S S S 2, waarvan de opzet geinspireerd is door de Deffence van Du Bellay en de L'art poétique
françois van Sebillet 3. Editeur Boulanger acht deze ars poetica de beste
vertolker van het ideeëngoed der Pléiade en noemt als steunpunten
Cicero, Quintilianus en Horatius' brief aan de Pisonen, welk laatste geschrift door Peletier in 1545 was vertaald. In het eerste boek houdt
Peletier zich uitvoerig met de rhetorica bezig. Hij poogt een scheiding
te maken tussen dichter en redenaar, maar de verschillen die hij opnoemt zijn van tamelijk ondergeschikte aard, zodat juist door de
moeite die hij zich geeft het onderscheid uit te diepen de wezenlijke
overeenkomst des te scherper in het licht komt te staan. Naast de
poging om deze verschillen uit te meten, onderneemt Peletier het de
poëzie in te passen in het patroon van de rhetorica. Evenals Sebillet
aandacht had gegeven aan de drie delen van de rhetorica, inventio,
dispositio, elocutio, en evenals Du Bellay zich beroepen had op het geldige rhetorische systeem, zo laat ook Peletier blij ken dat rhetorica en
dichtkunst niet te scheiden zijn. Wat hij in het algemeen te zeggen
heeft over de structuur van een gedicht, brengt hij naar voren onder de
drie rhetorische noemers inventio, dispositio en elocutio4. Ook hij bekommert zich, gelijk zijn beide voorgangers, alleen om die gedeelten
van• de welsprekendheidskunst waar de dichter als schrijver mee te
maken heeft. Over de voordracht, die op memoria. en pronuntiatio
steunt, rept hij met geen woord. In het juiste gebruik van de „grote
drie" ziet hij echter de voorwaarde voor een goed gedicht: „Ces tros
ici s'antrOfauorisot fidel¢mant an toutq la Composicion. Car 1'Inuancion
4t si dínij, qul m m il i à inuancion a disposer : e i à inuancion ancorVs
an l'Elocucion, sauocr ét an l'eleccion des moz. E trop ccrtein quV
nous n'auons rien a ordonner qui n* so t premierØmant trouuè. Sans la
Disposicion, 1'Inuancion s¢ro4 confus¢, diform¢, desagreablV, e
comm0 s'c10 n'eto t point. Finab4mant, sans l'Elocucion sero t inutil¢
e sans fruit tout¢ notO inuancion e disposicion, einsi qu'un couteau
demeurant an sa gueinv"5. De manier waarop Vergilius, zijn grote
La deffence, ibid., pg. 33, r. 19-21.
L' art poétique, pg. 38.
5 L' art poétique [iv], pg. 89.
1

2

3

4

Ed. A. Boulanger, Paris 193o.
L'art poétique, ch. [iv], pg. 88 vv.
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voorbeeld, Aeneas' schipbreuk er de oorzaak van laat zijn dat de held
in Carthago belandt en het feit dat de ontvangst bij koningin Dido
weer de aanleiding vormt tot het verhaal van Troje's ondergang
— dit samenspel van stofvinding en stofverdeling (inventio en dispositio)
stelt Peletier aan de Franse dichters ten voorbeeld. Niet zonder enige
hulp van Macrobius overigens, want in diens Saturnalia wordt eveneens deze passage uit de moleneis naar voren gehaald, zowel met het oog
op de dispositio van het epos, als ook om aan te tonen hoe Vergilius
hier een imitatio geleverd heeft van Ulysses' verblijf op het eiland der
Phaeaken, waar de vorst van Ithaca aan Alcinous' tafel verhaalt hoe
hij vanuit Troje bij de nimf Calypso was gekomene. Over de imitatio
van Homerus rept Peletier echter niet. Het enige waar het hem om te
doen was, is te wijzen op de inventiviteit van de Romein en de aaneenschakeling van de gebeurtenissen in een alom bewonderde
compositie.
Aan de trits inventio, dispositio, elocutio wijdt ook Ronsard in zijn
Abbregé de l' art poëtique franfois (Paris i 5 6 5) drie hoofdstukken,
voordat hij met zijn voorschriften betreffende versmaten en spelling
van wal steekt. „The only importance of the treatise", schrijft Baldwin
naar aanleiding van de Abbregé, „is in showing one of the foremost
sixteenthcentury poets driven, when asked for theory, as it were
inevitably to rhetoric" 2.
Het lijkt nauwelijks nodig er op te wijzen, dat wat in Frankrijk de
arts poétiques aan affiniteitsbesef met de rhetorica tot uiting brengen,
zijn oorsprong vindt in Italië, de bakermat van de nieuwe, renaissancistische cultuur. Baldwin heeft in het zevende hoofdstuk van zijn
Renaissance literary theory and practice3 de voornaamste artes poeticae van
de i 6e eeuw behandeld, waarvan het leeuwenaandeel is geleverd door
de Italianen. Zijn résumé's van de theoretische werken van Vida,
Trissino, Cinthio, Muzio, Fracastoro, Minturno, Partenio, Patrizzi,
Denores en Scaliger wekken alle dezelfde indruk : de dichtkunst, met
ononderbroken regelmaat afgepaald volgens de precepten van
Horatius, is een provincie van het uitgebreide en machtige rijk der
rhetorica. Telkens komen wij de zo typerende rhetorische opvattingen
tegen als b.v. dat dichter en orator sterk aan elkaar verwant zijn, dat de
indeling der ars rhetorica in inventio, dispositio, elocutio (memoria en pronuntiatio blijven buiten beschouwing) evenzeer voor de poëzie geldt,
Sat., lib. v, cap. II, § 9-I I.
Renaissance literary theory and practice,
3 Ed. Clark, pg. 155 vv.
2

50

ed. D.L. Clark (New York 1939), pg. 176.

en dat tussen de stijl voor oratorisch en voor poëtisch gebruik geen
of slechts zeer ondergeschikt verschil moet worden gemaakt. Uit de
studies van K. Vossler', D.L.Clark 2, C. S. Baldwin3 en J. Spingarn4,
om slechts de allerbekendste namen te noemen, komt ons steeds hetzelfde beeld tegemoet : de humanistische geleerde die een ars poetica
vervaardigde, instrueerde de dichters vanuit zijn rhetorische achtergrond en wees van daaruit aan de dichtkunst haar bepaalde plaats toe.
Twee artes poeticae, geschreven door Italiaanse geleerden, zullen wij
thans nader bespreken. De eerste, Fracastoro's Naugerius sive de poetica
dialogus5, heb ik gekozen omdat daarin de verwantschap dichter-orator
uitdrukkelijk ter sprake wordt gebracht, de tweede, Minturno's De
poeta omdat wij daarin duidelijk kunnen nagaan hoezeer de inventio van
belang is geweest voor de dichterlijke praktijk. Daar ik op dit laatste
geschrift uitvoerig zal ingaan, zal aan de behandeling ervan een geheel hoofdstuk (hoofdstuk 4) worden gewijd.

FRACASTORO'S NAUGERIUS

De dialoog van Fracastoro, waarin de Venetiaanse dichter-geleerdehistoricus Andrea Navagaro als exponent optreedt van Fracastoro's
eigen ideeën over de poëzieti, steunt vooral op Cicero's De oratore en is
te beschouwen als het belangrijkste document betreffende de invloed
van de ars oratoria op de poëzie7. De Naugerius is een fraai gecomponeerde, glasheldere samenspraak, die zich evenals Plato's Phaedrus
afspeelt in de vrije natuur, zij het niet onder een plataan, maar aan een
frisse bron in de beboste bergen bij Verona. In een vraag- en antwoordspel met zijn gesprekspartner Giangiacomo Bardulone stelt Naugerius
eerst vast waarin de dichter zich onderscheidt van alle anderen wier
taak verbonden is met de welsprekendheidskunst. De uitspraak
waartoe hij komt, is een combinatie van hetgeen de rhetorica-boeken
en Aristoteles' Poetica omtrent de taak van resp. de redenaar en de
dichter te berde brengen. De dichter is volgens Naugerius degene
i Poetische Theorien in der italienischen Friihrenaissance, Berlin i 900.
2 Rhetoric and poetry in the Renaissance,
New York 1922.
3 Ren. lit. theor. a. pract., ed. Clark.
4 A history of literary criticism,
8e dr., New York 1954.
5 Opgenomen in zijn Opera omnia, Venetiis 1555.
6 Girolamo Fracastoro, Naugerius, sive de poetica dialogus. With an English translation by
Ruth Kelso and an introduction by Murray W. Bundy in University of Illinois studies in
language and literature, vol. ix (Urbana 1924), pg. 11.
7 Naugerius,
ed. Kelso-Bundy, pg. 16, 17.
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die de universele en schone idee beschouwt waar alle anderen, dus
ook de orator, het bijzondere zoeken — en met deze idee als richtsnoer
de dingen maakt zoals zij behoren te zijn.
Alij siquidem singulare ipsum considerant, poeta vero universale, quasi
alij similes sint illi pictori, qui et vultus & reliqua membra imitatur,
qualia prorsus in re sunt, poeta vero illi assimiletur qui non hunc, non
ilium vult imitari, non uti forte sunt, & defectus multos sustinent, sed
universalem & pulcherrimam ideam artificis sui contemplatus res facit,
quales esse deceretl.

Deze door Aristoteles beïnvloede opvatting aangaande dichter en
dichtkunst wordt gecompleteerd door een mening omtrent de
dichterlijke functie waardoor poëet en orator weer geïdentificeerd
worden, want Naugerius' dichter wil docere en persuadere. Deze beide
taken nu behoren tot de competentie van de orator, ja het docere is,
zoals wij gezien hebben, één van de elementen waarmee het persuadere
bereikt kan worden 2. Deze instruerende en overredende opdracht —
conform aan 's dichters conceptie van de idee — wordt in het gedicht
geconcretiseerd door middel van alle mogelijke stilistische opsiering
en schoonheid.
Vult quidem & ipse & docere & persuadere & de alijs loqui, sed non
quantum expedit, & satis est ad explicandam rem; tamquam astrictus eo
fine, verum ideam sibi aliam faciens liberam & in universum pulchram,
dicendi omnes ornatus, omnes pulchritudines quaeret, quae illi rei attribui
possunt3.

Kon men tot nu toe in Fracastoro's dialoog spreken van een verdeling
van de aandacht tussen het rhetorische en het essentieel dichterlijke,
wanneer Naugerius de praktische werkzaamheid van de dichter beschrijft, neemt het rhetorische geheel de overhand. Hij ziet de dichter
als degeen die de macht heeft alles op de allerschoonste wijze tot uitdrukking te brengen. De redenering die hij hiertoe bezigt, kan men op
de volgende wijze samenvatten :
Eerst wordt ten aanzien van de orator geconstateerd dat diens taak
veelvoudig is. Hij is vooral belast met de bestudering der woorden en
moet vaststellen welke juist en niet juist, welke modern, ouderwets,
inheems, vreemd, gebruikelijk, ongebruikelijk etc. zijn. Tevens moet
hij de verschillen tussen de dingen waarover hij spreekt en ook hun
Opera omnia, pg. 158 recto (fol. RR ij recto), ed. Kelso-Bundy, pg. [3 5].
Zie pg. 23.
3 Op. omn., pg. 158 verso (fol. RR ij verso), C, ed. Kelso-Bundy pg. [36].
1

2
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aard weten : of zij van belang zijn of van geen belang, schoon, lelijk,
verblijdend, treurig, vroom etc. Ook moet hij het doel van wat hij
onder woorden wil brengen in het oog houden : wil hij over de wetenschappen handelen of daden verhalen, geluk wensen, condoleren,
troosten, overtuigen, prijzen, kapittelen, beschuldigen, verdedigen,
de gemoederen in beweging brengen etc.' Vervolgens moet hij bepalen
waar elk van deze onderwerpen, die ieder hun eigen manier van behandeling vragen, gebruikt moeten worden 2. Elk onderwerp is gebonden aan zijn doel 3 en daarom kan men ook niet zeggen dat de
orator zich bezig houdt met fraaie taal in het algemeen, maar met een
taal die voor een bepaald onderwerp functioneel is en om die reden
fraai genoemd kan worden 4. Het grote verschil tussen de orator en de
dichter nu is, dat de dichter zich niet beperkt tot één bepaald genre in
de welsprekendheidskunst waarvoor een bepaalde, geschikte taal gebezigd moet worden, maar dat hij over alle onderwerpen weet te
handelen met een optimaal gebruik van alle middelen waarover het
rhetorisch apparaat beschikt5. Dit betekent dat Naugerius, alias
Fracastoro, van de dichter een volledige beheersing van de rhetorica
eist. Ondanks de hierboven behandelde passage over de taak van de
dichter en ondanks de verderop in de dialoog voorkomende uitspraken dat de dichters in hun inspiratie meegesleept worden als de
ingewij den tijdens de Bacchus- of Cybelemysteriën en dat zij godenzonen genoemd worden6, zodra het gesprek neerkomt op de praktijk
van het schrijven, blijkt dat Fracastoro van zijn goddelijk geïnspireerden niets anders verwacht dan een magistrale hantering van de
rhetorische regels. Hoe hij zich echter in concreto de werkwijze van
de dichter voorstelt, waar deze zijn stof vandaan moet halen, op welke
manier hij personen of zaken zal beschrijven, daarover spreekt
Fracastoro zich in zijn beknopt betoog niet uit.

1

2

Op. omn., pg. 159 verso [fol. RR iij verso], C, ed. Kelso-Bundy, pg. [38].
Ibid.

Op. omn., pg. 16o recto [fol. RR iiij recto], A, ed. Kelso-Bundy, pg. [39].
„Nec simpliciter pulchrum sermonem considerant [te weten de oratoren], sed pulchrum
in genere suo tantum" (ibid.).
5
„... se loqui de rebus velle, de quibus et alii, sed ita ut nulla gratis, nullus decor, &
ornatus sermoni desit..." (ibid.).
6
Op.omn., pg. i6o verso [fol. RR iiij verso], D, ed. Kelso-Bundy, pg. [4o].
3

4
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4
de rhetorische conceptie van de inventio
in minturno's de poeta

Om een inzicht te verkrijgen in de zuiver op de praktijk gerichte voorschriften, kan ons nu uitstekende diensten bewijzen de tweede ars
poetica waarop wij onze aandacht zullen richten. Het is de uit zes
boeken bestaande verhandeling De poeta van Ant. Seb. Minturno,
verschenen te Venetië in i 5 59. Dit invloedrijke werk van vijfhonderd
zevenenzestig bladzij den is een verzameling van zes monologen (de
zes boeken) 1 over de klassieke poetica, doch dit houdt niet in dat
Minturno hetgeen voor de Ouden gold niet in precies dezelfde mate
voor de modernen van kracht laat zijn. Ook voor deze laatsten eist hij
geverseerdheid in de rhetorica daar niemand, naar zijn mening, iets
in de dichtkunst kan presteren die niet de voorschriften der rhetoren
kent en niet uitmunt in de welsprekendheid welke de rhetoricameesters zich hebben eigen gemaakte. De uitvoerige informaties die
Minturno verschaft, staan alle in het teken van het engagement van de
poetica met de rhetorica.
Het is mijn bedoeling door nauwgezette lezing van hetgeen wij bij
Minturno aantreffen, alsmede door het belichten van de implicaties
die zijn beweringen inhouden, een beeld te geven van de rhetorische
scholing die de renaissancistische lezer nodig had om deze ars poetica
met vrucht te kunnen bestuderen.
Bij deze bespreking van Minturno's poëtica zullen tal van punten
aan de orde moeten komen, die ik in het voorafgaande reeds met meer
1 De sprekers zijn Sincerus (Sannazaro) over poëzie (lib. i) Pontanus over poetica (lib. ii),
Vopiscus over de tragedie (lib. III), Gauricus over de comedie (lib. iv), Carbo over
lyriek (lib. v) en opnieuw Sincerus, over stijl (lib. vi). Zie voor een beknopte inhoud van
deze zes boeken, Baldwin, Ren. lit. theor. a. prat., ed. Clark, pg. 65.
2 Iam verb qualis, quantusque in poetica fuerit, qui Rhetorum praecepta ignoret, neque
in ea dicendi facultate excellat, quam illi vendicarunt?" (De poeta, lib. II, pg. 95).
,
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of minder nadruk vermeld heb. Men houde mij deze „herhalingen" ten
goede. Wanneer ik ze zou willen vermijden, zou ik slechts een
fragmentarisch en vrij onsamenhangend overzicht kunnen geven van
Minturno's betoog, terwijl ook niet duidelijk genoeg zou uitkomen
hoezeer diens opvattingen gebonden zijn aan bepaalde rhetorische
precepten.
Het beheersen van de vijf onderdelen, waaruit de ars rhetorica is opgebouwd, is volgens de Italiaanse theoreticus voor de dichter van niet
minder belang dan voor de orator1, hoewel hij verderop in zijn boek
de memoria en de pronuntiatio beschouwt als meer behorend tot de
kundigheden van de spreker en op de techniek daarvan ook niet verder
ingaat. Resteren dus de eerste drie delen, inventio, dispositio, elocutio.
Kennis hiervan acht Minturno als een rechtgeaard renaissancistisch
leraar in de ars poetica uiteraard onontbeerlijk bij het vervaardigen van
poëzie. Ten aanzien van deze delen zullen wij ons beperken tot de
inventio, de ars die de stofvinding leert en bijgevolg van het allereerste
belang is bij de dichterlijke compositie. Daar de dichterlijke inventio bij
Minturno en de usuele rhetorische inventio een vrijwel identieke
techniek laten zien, zal ik, om de sterke overeenkomst tussen de beide
inventiones duidelijk in het licht te stellen, naast hetgeen Minturno naar
voren brengt, ook steeds de rhetorische parallel vermelden.

DE „PARTES ORATIONIS"

Minturno verdeelt het gedicht tot welk genre het ook behoort,
in twee delen. Deze delen zijn het principium en de narratio 2.
De termen principium en narratio verwijzen naar de ars rhetorica.
Zij zijn twee van de partes die het geheel van de redevoering uitmaken. Over het aantal van deze delen lopen de meningen van de
rhetorica-meesters nogal uiteen, naar gelang men een grove dan
wel een meer subtiele graduering voorstaat. De grove indeling
kent in ieder geval vier delen: 1) exordium, ook prooemium of
principium genoemd, waarin de inleidende gedachten onder
woorden gebracht worden, 2) narratio, het relaas van de feiten,
het verhaal, 3) argumentatio, de bewijsvoering, het belangrijkste
„Qui verb haec eadem partitè ac distinctè malit pertractare, in quinque parteis distribuat,
ut non secus atque oratoris, Poetae sit excogitare, excogitata disponere; eloqui; meminisse;
pronuntiare" (lib. II pg. 108-109).
2 „partes . . . in omni genere duae omnino sunt, principium et narratio" (lib. II pg. I I 1).
^

,
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onderdeel in de juridische rede, 4) eeroratio of conclusio waarin de
samenvatting van de redenering wordt gegeven en een laatste
beroep op de gevoelens van de toehoorders wordt gedaan.
Op de mogelijke andere onderdelen zullen wij hier niet ingaan ;
ik volsta met daarvoor te verwijzen naar Lausbergs Handbuch der
literarischen Rhetorik, waarin zich een overzicht bevindt van de
voornaamste indelingscategorieën'.
DE DRIE „GENERA DICENDI"

Voor al deze partes nu moet de juiste stof geïnventeerd worden
die later met behulp van de elocutio in het passende taalgewaad
gestoken zal worden. Niet voor iedere redevoering zijn echter de
vier of meerdere onderdelen in gelijke mate relevant. Hoe men
zijn oratio opbouwt, aan welke partes men de meeste aandacht besteedt, hangt af van het object van de rede. Dit object wordt
eerstens bepaald door zijn aard: hebben wij te doen met een
quaestio infinita, dat wil zeggen met een thema of stof van algemene aard over een theoretisch of praktisch onderwerp, of met
een quaestio finita, dat wil zeggen met een thema of stof betrekking
hebbend op een bepaalde persoon of zaak. De quaestiones kunnen
behandeld worden volgens een van de drie genera dicendi die de
ars rhetorica rijk is :
A het genus iudiciale 2. Dit houdt zich bezig met de juridische redevoering en bijgevolg met de „Qualitåtsalternative" rechtvaardig-onrechtvaardig (iustum-iniustum).
De argumentatio
(= bewijsvoering) is in dit genus in de meeste gevallen van
optimaal belang.
B het genus deliberativum 3. Hiervoor is exemplarisch de politieke
rede waarin men aanspoort dan wel afraadt een bepaald besluit te nemen. Men gaat daarbij altijd uit van hetgeen nuttig
of nutteloos is voor de eigen partij zodat utile-inutile als de
„Qualitátsalternative" van het genus beschouwd kunnen worden. Zowel het genus iudiciale als het genus deliberativum doen een
beroep op de bereidheid van de toehoorders om te oordelen,
maar dit is niet het geval bij het.
C het genus demonstrativum 4. Deze kategorie is voorbehouden
aan de demonstratio of, zoals Quintilianus het liever noemt, de
3

Zie § 262.
Lausberg, Handb., §§ 224-238.
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2 Lausberg, Handb., §§ 140 -223.
4 Lausberg, Handb., §§ 2 39- 2 54.

ostentatio (&), het vertoon van eigen artistiek kunnen,
de pronkrede.
Het beroep dat daarbij op de toehoorders gedaan wordt, is van
geheel andere aard dan bij de vorige genres. Het gaat er hier niet
om, bij het publiek bereidheid te wekken tot oordelen over een
bepaald individueel geval, maar bewondering af te dwingen
voor de kunstzinnige prestatie van de redenaar. Het oordelen is
van het ethische en utilitaire niveau verlegd naar het artistieke.
De pronkredenaar is, in tegenstelling tot de juridische en deliberatieve orator die een welomschreven casus te behandelen
heeft, volkomen vrij in de keuze van zijn object, al zal hij — als
het meest geschikt om zijn kunstvaardigheid te demonstreren —
het schone object kiezen. De lovende beschrijving (lans) van de
schoonheid in goden, mensen, dieren, natuur en voorwerpen
in resp. morele, physieke en uiterlijke zin, is de voornaamste
functie van de redenaar in de oratio demonstrativa. Ook het tegenovergestelde van de lof, de gisping, kan het onderwerp van de
demonstratieve rede zijn, zodat het honestum-turpe de polen zijn
waarom het genus draait. Stilistisch bezien, kan en moet de demonstratieve orator zich meer veroorloven om tot een artistiek
resultaat te komen dan de sprekers die te maken hebben met de
concrete problematiek van een juridische of deliberatieve casus.
De demonstratio is niet beperkt tot de zelfstandige oratio demonstrativa, maar kan ook voorkomen in de iudiciale en deliberatieve
rede, in passages bijvoorbeeld waarin een persoon (personen)
geprezen of berispt wordt (worden). Gegeven de laudatieve of
vituperatieve functie speelt de argumentatio in de pronkrede ter
nauwernood een rol ; hier is de laus (vituperatio) vaak opgesierd
met beschrijvende uitweidingen, van overwegend belang. Slechts
twee delen zijn hier onmisbaar : de narratio en het voorafgaande
exordium, dat zijn eigen niet te onderschatten rol heeft te spelen
bij de verovering van het publiek, een rol waarop wij hieronder
nader terug zullen komen. 1
Wanneer Minturno principium en narratio aanwijst als de beide partes
die altijd aanwezig zijn in het gedicht, dan kunnen wij constateren dat
hij partes van de oratio naar het gedicht transponeert. Ja zelfs kan men
nog een stap verder gaan en met enig recht beweren dat Minturno de
partes van de oratio demonstrativa naar het gedicht transponeert. De laus
geeft immers een beschrijving van persoon of zaak en de grens tussen
1

Zie over de peroratio, pg. 88.
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descriptio en narratio is, zoals wij hieronder zullen zien 1 niet scherp.
Overigens kan men, in het algemeen, zeggen dat sedert de Oudheid de
wederzijdse beïnvloeding, eerst die van de poëzie op de rhetorica en
daarna die van de rhetorica op de poëzie, vooral in het genus demonstrativum haar knooppunt heeft gevonden. Lausberg stelt het in zijn
Handbuch scherp en duidelijk : „Sowohl das virtuose Element (fart
pour l' art) als auch die Auswahl der Redegegenstånde lassen das
genus demonstrativum in die Nåhe der Poesie r%icken, von der es sich
letzlich nur durch das Fehlen der metrischen Form unterscheidet. Die
Einwirkungen sind wechselseitig, indem das genus demonstrativum die
Technik der uberkommenen Poesie ubernimmt und seinerseits die in
der Redekunst detailleert ausgebildete Technik wieder der Poesie als
Instrument iibergibt 2.
PRINCIPIUM

Minturno beperkt er zich niet toe de twee delen die het gedicht constitueren slechts te noemen, hij gaat ook uitvoerig in op de hantering
van de partes. Allereerst behandelt hij het principium, dat hij geheel
doceert volgens rhetorische theorieën en waarbij hij verwijst naar de
„Rhetorici doctores" die — volgens zijn zeggen — duidelijk leren op
welke wijze het begin opgebouwd behoort te worden 3.
Het onderwijs met betrekking tot het exordium (principium, prooemium) komt in de verschillende rhetorica boeken op het volgende
neer
Het exordium 4 heeft een drieledige taak te vervullen : het moet
de toehoorder „benevolum, attentum, docilem parare" 5. Quintilianus bindt zijn lezers op het hart dat men weliswaar gedurende de
hele rede erop moet letten het publiek goed geïnformeerd
(docilem), gunstig gezind (benevolum) en aandachtig (attentum) te
houden, maar dat het vooral bij het begin, wanneer de toehoorders
nog helemaal gewonnen moeten worden, boven alles noodzakelijk is waakzaam te zijn waar het deze drie punten betreft.
2 § 242.
Zie pg. 65 sub 3.
„Quas quidem res quomodo conficere oporteat, Rhetorici doctores planissime docent"
(De poeta, lib. II pg. I I I).
4 Zie Lausberg, Handb., § 263.
5 Ik beperk mij bij de litteratuuropgave over het exordium tot het refereren aan het
Handbuch van Lausberg, §§ 263-288, waar men tevens citaten uit en verwijzingen naar de
desbetreffende passages bij de belangrijkste rhetorici als Quintilianus, Cicero, de auctor
Ad Herennium etc. kan vinden.
'
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benevolum parare
parare kan
kan men langs
Het benevolum
langs vier
vier wegen
wegen bereiken.
bereiken.
persona nostra
nostra(a(apersona
personasua),
sua),dat wil zeggen dat de redeEerstens a persona
eigen persoon of eigen partij benut
benut als
als vindplaats
vindplaats (locus)
naar zijn eigen
resp. de partij die
van allerhande
allerhande stof om zichzelf,
zichzelf, resp.
die hij
hij voorstaat,
voorstaat,
in een gunstig daglicht
daglicht te
te stellen.
stellen. Dit
Ditzichzelf
zichzelf adverteren
adverterenkan
kanmen
men
op verscheidene wijzen
nadruk op
op te
te leggen
leggen
wijzen doen,
doen, b.v.
b.v. door er de nadruk
ditisisvooral
vooralheel
heelbruikbaar
bruikbaar in het exordium van de forensische
-—enendit
datmen
menzich
zich als
als honnête
honnête homme
vir bonus die
rede —
- dat
homme(de
(devir
die de
de orator
behoort te
nu eenmaal behoort
te zijns,
zijn!, en
en uit
uit positief-morele
positief-morele overwegingen
overwegingen
met het proces belast heeft. Daarbij kan
kan sprake
sprake zijn
zijn van
van verplichverplichtingen tegenover
vrienden en verwanten of
tingen
tegenover vrienden
of van
van de
de liefde
liefde voor
voor
de staat, om de
de
de mogelijkheden
mogelijkheden te
te noemen
noemen die
die Quintilianus
Quintilianus kiest
kiest
uit de
de voorraad
voorraad argumenta waaraan
auditorium het
het edele
edele
uit
waaraan het
het auditorium
of diens
diens partij
partij kan
kan herkennen
herkennen22.•
karakter van de spreker
spreker of
In de
de litteratuur
litteratuur zijn
zijn talrijke
talrijke exordiale
exordiale formuleringen
formuleringen aan te
te
wijzen waarmee de dichter tracht
tracht aan
aan te
te tonen
tonendat
dathij
hijeen
eenfatsoenfatsoenlij kman
manisisdie
diededegeldende
geldendenormen
normen en
en vigerende
vigerende ethiek erkent, om
lijk
om
aldus
sympathie van
lezer te
te winnen.
winnen. Overbekend
Overbekend is
is de
de
aldus de
de sympathie
van de lezer
demonstratie
de goddelijke
goddelijke macht
macht in
in de
de vorm
vorm
demonstratie van
van ontzag
ontzag voor de
de Oudheid
Oudheid gericht
gericht tot
tot de
de muzen,
muzen, en
en
van een
van
een vrome
vrome bede,
bede, in de
God in het christelijk
christelijk tijdperk, om het werk onder hun
hun of
of Zijn
tot God
beschrmingt .
bescherming te nemen.
In de
de tweede
tweede plaats
plaats kan
kan de
de redenaar
redenaar de
de goedgunstigheid
goedgunstigheid van
van
het luisterend publiek
publiek verwerven
verwervendoor
doordeszelfs
deszelfs kunde
kundemet
metbetrekbetrekking tot het
het onderwerp
onderwerp te
te loven,
loven, of
ofdoor
doorzijn
zijn gehoor
gehoorde
denodige
nodige
delectatio te verschaffen,
verschaffen, hetzij
het lanceren
lanceren van
van
hetzij bijvoorbeeld
bijvoorbeeld door het
een grap of
of het
het toepassen
toepassen van
van een
een verhullende
verhullende en
endus
dusspanning
spanning
verwekkende
de stof
stof die
die de
verwekkende perifrase
perifrase33.• De vindplaats of locus voor de
zijn
de bebezijn publiek
publiek prijzende
prijzende en genoegen
genoegen bereidende
bereidende orator de
geerde benevolentia moet opleveren,
opleveren, is hier niet
niet in
in de
de eigen
eigen perpersoon (partij) gesitueerd, maar
:
maar in
in het
hetpubliek
publiekzelf;
zelf;dat
datwil
wilzeggen
zeggen:
„Vir
"Virbonus
bonusdicendi
dicendiperitus"
peritus" is
is de
de van
vanCato
Cato stammende definitie
definitie van de redenaar.
redenaar. Zie
Quintilianus, Inst.
Insl. oral.,
oral., lib. x11,
XII, cap.
cap. i,I, 1.
I.
2 „Quare in primis existimetur venisse ad agendum ductus officio
2 "Quare in primis existimetur venisse ad agendum ductus officio vel cognationis vel
amicitiae maximeque, si fieri
lieri poterit, rei publicae aut alicuius certe non mediocris exempli"
exempli"
(Inst.
(Insl. oral.,
oral., lib. iv,
IV, 1,
I, 7).
7).
83 Vgl. Homerus
Homerus die zijn Odysseia
Ot[ysseia begint met ''AvSpa
"AvBplX ion
{Lo~ hvn?rs,
lWEm:, Movaa,
MOÜO'IX,TrofuTponov,
7tOÀU't'pOTWV, 6S
8ç
ticArx
& en
en Vergilius' Aeneis
{L,xÀIX 7roX?
7tOÀÀIX
Aeneis die aanvangt met „Arma
"Armavirumque
virumquecano"
cano"etc.
etc.—- Over
Over
de periphrase
periphrase als veelgebruikt en geliefd
geliefd stijlmiddel
stijlmiddelbij
bij de dichters, zie
zie Lausberg, Handb.,
Handb.,
§§ 277, en
R. Curtius, Europdiscbe
en vooral E.
E.R.Curtius,
Europäische Lileratur
Lileralurand
undlateinisches
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ab auditorum (iudicum, wanneer men zich tot de rechters wendt)
persona beproeft de redenaar materiaal te vergaren om er de welwillendheid van zijn toehoorders mee te verwerven.
De derde mogelijkheid om sympathie te winnen is : de lofwaardigheid van het eigen standpunt in het licht te stellen ; wat
betekent dat de stof voor de benevolentia dan a rebus ipsis gezocht
wordt. En ten vierde is ook nog het zwart-maken van de tegenpartij een geschikt middel om de publieke gunst voor de eigen
zaak te verkrijgen. Bij het bewandelen van deze laatste weg wordt
ab adversariorum persona impliciet de sympathie gewonnen voor
hetgeen men zelf voorstaat.
De delectatio waarnaar gegrepen wordt om aan het begin van de
rede de toehoorder welwillend te stemmen, wordt tevens als een
middel aanbevolen om hem attentum parare. Vele mogelijkheden
bieden zich echter, afgezien van de strikte delectatio, aan om de
luisteraar uit zijn eventuele ongeïnteresseerdheid op te wekken
en hem aandachtig te doen toehoren. Die mogelijkheden liggen
zowel op het gebied van de stilistiek (gebruik van apostrophe,
metaphoor, vergelijking etc.) als op het gebied van de stofvinding.
Wat deze laatste betreft kan men, al naar gelang de situatie, kiezen
uit verschillend gedachtegoed dat gemakkelijk ingang vindt, b.v.
de belofte het relaas niet te lang te zullen maken of het simpele
verzoek om aandacht. Deze beide wendingen die ik hier met betrekking tot het attentum parare uit het exordiale materiaal naar
voren breng, worden ook thans nog volop gebruikt. Nog één
enkel ander attentie-wekkend middel wil ik hier noemen omdat
het — Lausberg wijst erop 1 — vooral in de litteratuur opgang
heeft gemaakt, nl. het aankondigen dat men iets nieuws, iets
belangrijks of iets wonderlijks zal gaan verhalen.
Met de nodige welwillendheid en aandacht als basis, is de toehoorder nu rijp om geïnformeerd te worden (docilem parare) ten
aanzien van de zaak waarover het gaat. Een korte en heldere
samenvatting (propositio) van hetgeen behandeld zal worden
werkt volgens de rhetorica-boeken het meest effectief; Quintiii
verwijst hierbij naar de praktijk van Homerus en Vergilius 2.-anus
Het docilem parare vormt het intellectuele moment in de exordiumtechniek terwijl de beide andere middelen om de toehoorders in
de juiste verhouding tot de spreker te brengen, op affectief niveau
Handbuch, §
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Inst.orat., lib. iv, cap. z, 34.
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no de veelvuldig voorkomende belofte van de dichters om met hetgeen zij zich voornemen te behandelen, ook iets belangrijks, nieuws of
wonderlijks te zullen verhalen : „attentionem excitat cum ea, quae
proposita sunt, magna, nova, admirabilia videntur..." 1. Het gebied
dat hierbij bestreken kan worden is ruim genoeg want Minturno
concretiseert dit belangrijke, nieuwe of wonderlijke door aan te
wijzen door welke soort „magna" etc. de lezer geboeid kan worden,
nl. : „cum ad omneis, aut ad multos, aut ad homines illustres, aut ad
Deos immortales, aut ad aliquam civitatem, aut ad aliquam gentem,
aut ad aliquam nationem referuntur" 2. Als voorbeeld dient het begin
van Vergilius' Aeneis, waar de dichter aankondigt te zullen handelen
over een groot man en diens beproevingen 3. In direct verband met de
belofte iets belangrijks of nieuws te zullen behandelen, wijst Minturno
nog op een andere mogelijkheid, nl. de verzekering dat men geen
zaken zal entameren die al te bekend zijn of verwaarloosd kunnen
worden4.
Om de benevolentia, de sympatie te winnen, adviseert Minturno
gebruik te maken van de vier bij de auctor ad Herennium en in Cicero's
De inventione voorkomende loci: „a sua, ab adversariorum, ab auditorum
persona, ab ipsa re suscepta" 5. Als voorbeeld voor het eerste worden
de prologen van Terentius genoemd waarin de dichter de locus a sua
persona benut om — zonder ijdelheid, zoals Minturno nog eens beklemDe poeta, pg. III . Vgl. Rhetorica ad Herenmum : „attentos habebimus, si pollicebimur nos
de rebus magnis, novis, inusitatis verba facturos ..." (lib. I, cap. iv, 7). — Bij de bespreking
van deze traditie in de litteratuur citeert H. Lausberg, Horatius' versregel, „carmina non
prius audita ... canto" (Handb., § 270).
2 De poeta, pg III . Vgl. Rhetorica ad Herenmum die aan de „rebus magnis, novis, inusitatis"
(zie vorige noot) voorbeelden van gelijke strekking toevoegt : „aut de iis quae ad rem
publicam pertineant, aut ad eos ipsos qui audient, aut ad deorum immortalium religionem (lib. I, cap. iv, 7).
3 Geciteerd worden de verzen :
„Dum conderet urbem, / Inferretque Deos Latio, genus
unde Latinum/Albanique patres, atque altae moenia Romae" (De poeta, pg. III). Het citaat
is ontleend aan lib. I r. 5b-7.
4 „Ex quibus etiam parat attentationem, si res alias cur non tractaverit, ostendet, vel
quia vulgatae sunt, vel quia negligendae". Als voorbeeld dienen de verzen „Caetera,
quae vacuas tenuissent carmina mentes/Omnia iam vulgata ,quis aut Eurysthea durum/
Aut illaudati nescit Busiridis aras ?" (De poeta, pg. I 12), wederom dus een ontlening aan
Vergilius, maar ditmaal aan diens Georgica [III 5
5 De poeta, pg. I I 1. Vgl. Rhetorica ad Herennium: „Benivolos auditores facere quattuor
modis possumus : ab nostra, ab adversariorum nostrorum, ab auditorum persona, et ab
rebus ipsis" (lib. I, cap. iv, 8) en De inventione: „Benevolentia quattuor ex locis comparatur :
ab nostra, ab adversariorum, ab iudicum persona, a causa" (lib. I, cap. xvi, 2a).
,
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toont — te spreken over zijn daden en ambten'. En ook op Vergilius
wordt weer gewezen, omdat deze „personam suam in Georgicis cornmendat"2 . Ter demonstratie van het gebruik der drie overige loci
wordt opnieuw Terentius benut :
I. ab adversariorum persona zoekt deze de argumenten om zijn tegenstanders nu eens gehaat dan weer verachtelijk te maken 3,
2. ab auditorum persona steekt hij zijn publiek in de hoogte, verklaart hij
zich aan het deugdelijk oordeel van de toeschouwers te zullen onderwerpen en ter wille van hen het werk op zich genomen te hebben 4,
3. ab ipsis rebus roemt hij de dingen die hij te berde zal gaan brengen 5.
Onder degenen die welwillend gestemd moeten worden, rekent
Minturno ook de godheid; het inroepen van de goddelijke hulp
ressorteert daarom bij hem niet onder de locus a sua persona, door
middel waarvan men zich kan legitimeren als honnête homme die zich
o.m. afhankelijk weet van de hogere machten, maar onder de locus ab
auditorum persona.
Evenmin echter als de orator klaar is wanneer hij een keuze heeft gemaakt uit de voorhanden loci om er het begin van zijn rede mee op te
bouwen, evenmin is de dichter voldoende geholpen, zo heeft Minturno
„A sua, ut Terentius in prologis, cum de factis officijsque suis sine arrogantia dicit"
„Ab nostra persona benivolentiam
contrahemus si nostrum officium sine adrogantia laudabumus ..." (lib. I, cap. v, 8)
en De inventione: „Ab nostra, si de nostris factis et officiis sine arrogantia dicemus" (lib.
I, cap. xvi, 22).
2 De poeta, pg. II I .
3 „Ab adversariorum persona benevolentiam ille idem Terentius sibi comparat; cum
eos, tum in odium, tum in contemptionem adducit" (De poeta, pg. iii). Vgl. Rhetorica ad
Herenmum : „Ab adversariorum persona benivolentia captabitur si eos in odium, in invidiam, in contemptionem adducemus" (lib. I, cap. v, 8) en De inventione: „Ab adversariorum autem, si eos aut in odium aut in invidiam aut in contemptionem adducemus" (lib.
i, cap. xvi, 22).
4 „Ab auditorum, cum laudes eorum profert; eorum in fidem atque iudicium se committit;
eorum causa laborem a se susceptum esse declarat" (De poeta, pg. iii). Vgl. Rhetorica ad
Herennium : „Ab auditorum persona benivolentia colligitur si res eorum fortiter, sapienter,
mansuete, magnifice iudicatas proferemus ; et si quae de its existimatio, quae iudicii
expectatio sit aperiemus" (lib. i, cap. v, 8) en De invention: „Ab auditorum persona benivolentia captabitur si res ab eis fortiter, sapienter, mansuete gestae proferentur ... si de
eis quam honesta existimatio quantaque eorum iudici et auctoritatis expectatio sit ostendetur" (lib. I, cap. xvi, 22).
5 „Ab ipsis rebus; si laudando illas extollet (De poeta, pg. II I). Vgl. Rhetorica ad Herenmum : „Ab rebus ipsis benivolum officiemus auditorem si nostrum causam laudando extollimus ..." (lib. I, cap. v, 8) en De inventione: „Ab rebus, si nostram causam laudando
extollemus..." (lib. I, cap. xvi, 22).
1

(De poeta, pg. III). Vgl. Rhetorica ad Herennium:
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klaarblijkelijk geredeneerd, wanneer hij alleen maar weet van welke
loci hij voor zijn doel gebruik kan maken. In Cicero's De inventione, de
Rhetorica ad Herennium en bij Quintilianus wordt de redenaar er op gewezen hoe hij binnen het raam van het docilem, attentum, benevolum
parare, voor de hand liggende fouten (vitia) kan vermijden en welke
kwaliteiten (virtutes), tegenhangers van die fouten, hij moet nastreven.
Om een enkel voorbeeld te noemen, het exordium mag niet te lang of te
woordrijk zijn (vitium : longum), het mag niet voor elke willekeurige
andere rede bruikbaar zijn (vitium: vulgare), , het mag niet in een te ver
verwijderd verband staan met de zaak die behandeld gaat worden (viiiurn : translatuml. Ook Minturno wil dat op dergelijke zaken gelet wordt.
Hij verwijst althans naar de „rhetores", en waarschuwt dienovereenkomstig voor fouten die wij zo juist aan de orde gesteld hebben. Zo
bindt Minturno de dichters op het hart in het principium niet te veel
woorden te gebruiken 2 (d.w.z. niet te vervallen in de fout van het
longurn) en het niet gewaagd ver te willen zoeken 3 (niet te vervallen in
de fout van het translatum). Ook hier is Vergilius degene die exemplarisch is en van wie de dichters de juiste manier kunnen leren.
Bovendien geeft Minturno aanwijzingen om het exordium zo
effectief mogelijk in de verschillende dichtsoorten te laten fungeren.
Daartoe onderscheidt hij datgene waarover geschreven zal worden in
verschillende kwaliteitsgenera, die van het honesturn, turpe, humile etc.,
een onderscheid dat eveneens vigeert in de rhetorica. Zoals wij gezien
hebben, correleren daar de drie soorten redevoeringen met de contrasterende begrippenparen : iustum iniustum/utile inutile/honestum turpe4.
Minturno nu adviseert bij een objectskeuze, b.v. binnen het kwaliteitsgenus honestum waartoe o.a. het epos behoort, slechts kort en Buidelij k het onderwerp uiteen te zetten, ofschoon hij het ook nuttig acht
de reeds aanwezige goodwill te vermeerderen (benevolurnparare)5. Wanneer het daarentegen gaat om een stof die ressorteert onder het kwaliteitsgenus humile — als voorbeeld daarvan noemt Minturno de behandeling van de bijenteelt bij Vergilius of de strijd van kikkers en muizen
-

-

-

Zie Lausberg, Handb. §§ 282 283.
ne circumducta oratio, ne studiosius, quàm oportet, elaborata videatur" (De poeta,
pg. 112).
3 „. . . fugiendum est, ne quid audacius translatum" (De poeta, pg. I 12).
4 Zie pg. 56-57.
b „... satis erit in exordio cum planè ac breviter res ipsa, ut diximus, proponetur, tam
et si benevolentiae partibus uti quoque potestis, ut id quod est, augeatur" (De poeta, pg.
1 zo-121).
1

2 „. . .
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bij Homerus — dan is het in de eerste plaats nodig de geringschatting
van de lezer voor een dergelijke stof op te heffen door hem attentum
pararel. Bij de andere kwaliteitsgenera raadt Minturno weer het leggen
van andere accenten aan.
NARRATIO

Na het exordium komt in de volgorde der partes orationis, zoals wij
weten, de narratio. Voor de juridische rede houdt deze in het verslag
van hetgeen gebeurd is, maar de term wordt in veel wijdere betekenis
gebruikt. Een overzicht met betrekking tot hetgeen door de verschillende rhetoren onder de narratio is verstaan, levert Lausberg in de
paragrafen die hij wijdt aan de narrationum genera 2. Onder deze genera
zijn te verstaan:
I het verhaal als voordelige schildering van hetgeen plaats heeft
gehad (juridische rede) en waarbij de orator zorgt het gebeurde
in een zo flatteus mogelijk daglicht te stellen ten behoeve van
de partij die hij voorstaat;
2 het verhaal als excursus of digressio, vooral van exempla. Men kan
dit volgens Cicero's De inventione doen om de gang van de
redevoering op aangename wijze te onderbreken (causa delectationis) of om de stof die men behandelt uit te breiden (causa
amplificationis) of, en dit geldt in het bijzonder voor de j
rede, om de beschuldiging kracht bij te zetten (causa
incriminationis) 3 ;
3 de zelfstandige litteraire vertelling. Deze wordt als oefening
gebruikt bij de opleiding tot redenaar. De hier bedoelde narratio
bestaat volgens de Rhetorica ad Herennium uit een relaas over
zaken of over personen 4. In het laatste geval moet de verhaalstof
bestaan uit de beschrijving van uiteenlopende gemoedsbewegingen in de karakters, lotswisselingen, plotselinge vreugde etc. 5.
1 „Sin humile, quod negligi solet, contemptionis tollendae causae erit necesse attentionem,
comparetis, ut cum de apibus dictums esset Virgilius, de Ranarum cum Muribus pugna
Homerus" (De poeta, pg. I z 1).
2 Lausberg, Handb. §§
290-292.
3 De inv., lib. I, xix, 27,
ontleend aan Lausberg, Handb., § z9o, sub 2.
4 Lib. I, cap. vIII, 13.
b „... debet habere ... animorum dissimilitudinem ... rerum varietates, fortunae commutationem, insperatum incommodum, subitam laetitiam, iucundum exitum rerum"
(Rbetorica ad Herennium, lib. I, cap. VIII, 13).
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Deze wijze van indelen wordt doorkruist door andere methoden
van classificatie. Zo polemiseert Quintilianus tegen een opvatting
van de (juridische) narratio als een beschrijving niet alleen van de
feiten, maar ook van de persoon, plaats, tijd en oorzaken' (I). Ook
is mogelijk de narratio te beschouwen vanuit een temporeel aspect,
al naar gelang er gebeurtenissen verhaald worden uit het verleden, het heden of de toekomst, waarbij kennis omtrent het
toekomstige aan de zieners is voorbehoudene (II). Bovendien
biedt de wijze van stofpresentatie, zoals Aristoteles' .Ars poetica
dit doet, een uitgangspunt voor klassificatie. Daarbij worden dan
drie genres onderscheiden, het apa t.aTLx6v, 8c-y11,aT.x6v en
L!.XT6v. In het ópa L,aTCx6v spreekt niet de persoon van de dichter,
maar worden de personen uit het gedicht sprekend en handelend
door toneelspelers voorgesteld. In het anlyyil,aTr.x6v is de dichter
zelf aan het woord en in het p. xT6v wisselen dichter en sprekend
ingevoerde personen elkaar af3(III).
Hiermee is de variatie van indelingssystemen nog niet uitgeput,
maar ik beperk mij tot het bovengenoemde omdat wij juist deze
keuze uit de verschillende mogelijkheden terug vinden bij
Minturno.
Van de drie narrationum genera noemt Minturno er twee, het zelfstandige verhaal en het verhaal als excurs. Het juridische relaas laat hij
uiteraard buiten beschouwing omdat het niet thuis hoort in de ars
poetica. Aan het excursieve verhaal worden dezelfde functies gegeven
als daaraan in de De inventione worden toegekend en bij de beschrijving
ervan neemt Minturno de Ciceroniaanse zienswijze vrijwel letterlijk
4.
over
De indelingswijzen die wij gegroepeerd hebben onder de cijfers
(I), (II) en (III) komen wij eveneens bij Minturno tegen. Zo noemt hij
de descriptieve narratio (a) die hij preciseert als een beschrijving van
persoon, oorzaken, plaatsen, tijden, handelingen, hartstochten, wijze
lib. iv, cap. II, z.
Quintilianus, Inst. orat., lib. iv, cap. II, 3.
8 Ontleend aan Lausberg, Handb., §§ 290-292.
4 Zie pg. 65 ad 2. - Vgl. De inventione: „... alterum [genus], in quo digressio aliqua
extra causam aut criminationis aut similitudinis aut delectationis non alienae ab eo
negotio, quo de agitur aut amplificationis causa interponitur" (lib. I, cap. xix, 27);
De poeta : „Alterum, in quo digressio aliqua extra fabulam, aut amplificationis, aut similitudinis, aut delectationis non alienae ab actione illa, quae, ut exprimatur, suscepta est, aut
criminationis causa interijcitur" (pg. i 14).
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en werktuigl. Voorts wijst hij erop (b) dat niet slechts verhaald kan
worden wat gebeurd is of wat had kunnen gebeuren, maar ook wat de
toekomst in petto heeft ; aan het relaas van de tegenwoordige gebeurtenissen gaat hij voorbij. Wat geschieden zal, zo schrijft hij, komt tot ons
door middel van b.v. orakels2. Tenslotte vinden wij ook (c) de hierboven genoemde Aristotelische zienswijze bij Minturno terug, zij het
dan niet in de Griekse maar in de Latijnse terminologie. De triplex
narrandi modus, zoals hij schrijft, bestaat uit a) de modus simplex, waarbij
de dichter spreekt en die men aantreft in de lyrische poëzie (het
ii,aTCx6v dus), C3) de modus der imitatio, waarbij andere personen de
spreekbuis van de dichter zijn en die men aantreft in de dramatische
poëzie (het apa ti.aTLx6v dus), y) de modus mistul waarin de beide modi
verenigd zijn en die men aantreft in de epische poëzie: nu eens is de
dichter zelf aan het woord, dan weer worden diens gedachten weergegeven door sprekend ingevoerde personen (het 111XT6v dus)3. Hoe
men echter de narratio ook wenst te classificeren, steeds wordt, volgens
Minturno, het relaas gevormd door verhalen over personen of zaken 4,
een opvatting die — wij hebben het hierboven gezien — ook de auctor
Ad Herennium is toegedaan — zodat kennis daarvan voor de dichter in
ieder geval noodzakelijk is.
Nadat in de Rhetorica ad Herennium, Cicero's De inventione en
Quintilianus' Institutio oratoria is vastgesteld welke soorten
narrationes onderscheiden kunnen worden, gaat men over tot de
behandeling van de kwaliteiten die het verhaal behoort te bezitten.
Men komt dan tot drie virtutes die elk hun vitium als tegenpool
hebben. Cicero vat in a nutshell de vereiste kwaliteiten samen:
„oportet igitur eam [= narrationem] tres habere res : ut brevis, ut
1 „Narratur enim, cum describuntur personae, causae, loca, tempora, actiones, perturbationes animorum, modus, instrumentum" (De poeta, pg. i 14). — De pluralis loca: plaatsen
in geografische zin, wordt wel gebruikt ter onderscheiding van loci: plaatsen in een
boek (zie J. van Wageningen, Latjncch woordenboek, bew. door F. Muller Jzn, Groningen
1965 4, pg. 56o, ze kol.).
2
„Narrari porró solent non tantum ea, qug gesta sunt, aut quae geri potuerunt sed etiam
futura; ut cum oracula produntur; ... cum Anchises, qui ex Aenea genus ducturi essent,
enarrat" etc. (De poeta, pg. i i 8).
8
„Una est simplex ... qua Dithyrambici, Lyricique utuntur, cum ipse Poeta ... loquitur
... Altera est quaedam imitatio, quae et Tragicorum, et Comicorum est. Cum personam
Poeta ponit suam, induit veró alienam. Tertia est utroque modo coniuncta. In qua Heroici
versantur, cum partim per se ipsi, partim per eosdem illos quidem, quos loquentes inducunt, exponunt" (De poeta, pg. i 14).
4 „... omnis narratio dici potest vel in negotiis, vel in personis versari ..." (De poeta,
pg. 117).
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aperta', ut probabilist sits". De hier aan de orde gestelde brevitas
(beknoptheid), perspicuitas 4 (duidelijkheid) en verisimilitudo 5 (waarschijnlijkheid in de zin van geloofwaardigheid) van de narration
zijn typerend als eisen waarvan de oorsprong ligt in de forensische en deliberatieve oratie. Maakt men het te lang, houdt men de
brevitas niet in het oog (het vitium dat met de kwaliteit der brevitas
correspondeert), dan beginnen de toehoorders zich te vervelen
en de aandacht, die men in het exordium zo zorgvuldig had opgewekt (attentum parare) gaat verslappen. Dit impliceert dat de
bereidheid om zich door de narratio geheel op de hoogte te laten
stellen van de feiten dienovereenkomstig vermindert, een bereidheid die men eveneens in het exordium gekweekt had (docilem
parare). Maar ook een te grote beknoptheid draagt de mogelijkheid tot kortsluiting tussen orator en luisteraar in zich. De redenaar, begerig om het zo kort mogelijk te maken, kan er toe komen zijn verhaal van iedere opsmuk te ontdoen, dus de ornatus te
verwaarlozen. En door deze verwaarlozing loopt hij het risico dat
hij de delectatio (het genoegen), die hij zijn publiek gedurende de
gehele oratie moet bieden, te niet doet en een luistermoeheid teweeg brengt die resulteert in onoplettendheid 8. Het te lang en het
1 aperta = (di)lucida = plana = manifesta = perspicua. Zie Lausberg, Handb., § 315, —
substantief : perspicuitas.
2 probabilis = verisimilis = credibilis. Zie Lausberg, Handb., § 322, substantief : verisi-

militudo.

5 Zie noot 3 (hiervoor)
4 Zie noot 3 (hiervoor)
De inventione, lib. I, cap. xx, 28.
6 Zie over de narrationis virtutes et vitia. Lausberg, Handb., §§ 2 93- 337. Vgl. pg. 26 noot 3.
7 Het vitium van het te veel bewerkt bij het publiek een taedium (verveling/tegenzin), zie
Lausberg, Handb., § 298; het taedium staat de oplettendheid in de weg (Lausberg, Handb.,
§ 269). — Vgl. pg. 23-24.
8 Quintilianus, Inst. orat., lib. iv, cap. II, 46. — De ornatus wordt in deze passage van de
Inst. orat. voornamelijk opgevat als een middel om het genoegen (delectatio) te bewerkstelligen dat de toehoorder in het gesprokene schept. De delectatio heeft evenwel diepreikende gevolgen want datgene wat aantrekkelijk (iucundus — zie Lausberg, Handti., § § 313;
331 — subst. iucunditas) is om naar te luisteren, is ook in staat de sympathie te winnen en
tevens zal men er gemakkelijker geloof aan hechten, zodat de benevolentia en de docilitas
ermee gemoeid zijn: twee begrippen die wij als fundamenteel voor het exordium hebben
leren kennen. De gunstige mentaliteit die in het exordium door de bekende middelen gekweekt is, kan slechts groeien en geconserveerd worden wanneer aan het publiek voortdurend delectatio geboden wordt. Deze moet de orator dan ook blijven cultiveren zolang
zijn rede duurt. Naast de constante zorg voor het delectare behoort echter ook tot de taak
van de redenaar er steeds op bedacht te zijn de gemoederen in beweging te brengen (movere); en natuurlijk mag geen moment het docere uit het oog verloren worden. Deze drie
taken, het delectare, movere en docere zijn immers de principale doeleinden die de redenaar
3
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te kort dragen dus dezelfde kwade kiemen in zich : de oplettendheid van de luisteraar wordt geschaad en bijgevolg wordt de
mogelijkheid de toehoorders te informeren sterk gereduceerd.
Bovendien wreekt een te rigoreuze beknoptheid zich in het niet
kunnen realiseren van de perspicuåtas (duidelijkheid), die de tweede
kwaliteit vormt welke aan de narratio eigen moet zijn. De perspicuitas vereist zowel een overzichtelijke ordening van de gedachten
als helderheid in de formulering', en is nodig om de informatie
die men wenst te geven — in het exordium is de toehoorder daarop
reeds voorbereid (docilem parare) — overeenkomstig de bedoelingen
van de redenaar over te brengen.
Zijn de beide virtutes van brevitas (beknoptheid) en perspicuitas
(duidelijkheid) er uiteindelijk op gericht het proces van het
docere geheel naar wens af te wikkelen, de derde virtur, de verisimilitudo (waarschijnlijkheid in de zin van geloofwaardigheid) dient
om de toehoorders te overtuigen (persuadere). De overtuigdheid
van de luisteraar correspondeert daarbij niet met een reële waarheid omdat, zo redeneren de rhetorici, de waarheid ongeloofwaardig kan zijn. Niet de objectieve waarheid is dan ook het doel,
maar de subjectieve geloofwaardigheid, en deze moet met alle
middelen waarover de rhetorica beschikt, nagestreefd worden.
Slaagt de redenaar erin zijn toehoorders gedurende de narratio te
doordringen van de geloofwaardigheid van zijn voorstelling van
zaken, dan heeft hij vooral in de iudiciale rede de bodem solide
voorbereid voor een gunstige ontvangst van de argumentatio, de
derde pars orationis waarin de forensische redenaar de overtuigende bewijsvoering moet leveren2.
Ondanks de nadruk op het _persuadere (overtuigen) en docere
(informeren), die het utiliteitskarakter verraden van de narrationes
binnen het genus iudiciale en deliberativum, worden ten aanzien van
het verhaal in het genus demonstrativum geen andere virtutes veronophoudelijk en met alle middelen moet nastreven. De ornatus, die hierboven in een context geplaatst is waardoor het delectatief karakter belicht werd, kan echter evenzeer in
dienst gesteld worden van het movere. Zowel voor het delectare als voor het movere dat door
de ornatus bewerkstelligd wordt, zie men Quintilianus, Inst. orat., lib. ix, cap. ir, 3-4. — Ten
onrechte beroept Klaus Dockhorn zich dan ook op Quintilianus, wanneer hij tracht aan te
tonen dat de ornatus uitsluitend in dienst staat van het movere (zie de kritiek van K. D. op
Lausbergs Handbuch, in Gttingische Gelehrte Anzeigen, 214 (Gottingen 1962), pg. 177 vv.,
bijz. pg. 19o.
' Lausberg, Handb., § 315.
2 Voor de argumentatio, zie Lausberg, §§ 34 8-43o.
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langd. Toch is daar de eis van de brevitas moeilijk verenigbaar met
hetgeen het pronkgenre beoogt. Het genus demonstrativum, dat een
artistiek doel nastreeft, „leeft" immers van de excursen en de stilistische opsiering (ornatus) ; ja, is niets anders dan opgesierde en
uitgebouwde narratio in de zin van lovende beschrijving van,
zoals wij hierboven gesteld hebben, „goden, mensen, natuur en
voorwerpen, in resp. morele, physieke en uiterlijke zin" 1. Als
uitweg uit de tegenstrijdigheid van een korte en tegelijkertijd georneerde narratio zijn er in de praktijk twee soorten narratio
gegroeid, waarbij of wel voor de brevitas of wel voor de opsiering
werd gekozen (narratio repetita). Bij de laatste soort was het zelfs
geoorloofd heftige emoties op te roepent. Het gunstigste geval
voor het stellen van de eis tot brevitas is het verhalen van een
handeling, en hier kan Quintilianus dan ook op Homerus als
voorbeeld wijzen 3. Dat echter in de Renaissance de brevitas ook
als ondichterlijk beschouwd kon worden, herinneren wij ons uit
het verwijt dat Sperone Speroni aan Vergilius maakte 4.
De perspicuitas waaraan de narratio behoort te voldoen werd
vanuit de rhetorica als een fundamentele eis aan het litteraire verhaal gesteld, en dit des te gereder omdat de helderheid meer is dan
alleen een van de drie postulaten voor de narratio. De perspicuitas,
vooral bekend geworden onder de Franse term clarté, behoort
immers ook tot de vier stilistische hoofdkwaliteiten die tezamen
het object van de elocutio vormen5, en bepaalt als zodanig reeds
voor een belangrijk deel het al of niet geslaagd zijn van het totale
kunstwerk.
Ook de verisimilitudo, die bij de toehoorders de overtuiging
moet scheppen dat het relaas van de redenaar op waarheid berust,
heeft in de litteratuur ingang gevonden. Als vraisemblance is de
geloofwaardige waarschijnlijkheid tenslotte een dwingende eis
geworden van het Franse classicisme.
Ook Minturno stelt de kwaliteiten waarover de narratio moet beschikken aan de orde of liever gezegd hij geeft weer welke opvattingen
„men" in de Oudheid daaromtrent was toegedaan : „Virtutes autem
narrandi", zo noteert hij, „brevitatem, perspicuitatem et verisimilitu1

2

Zie pg. 57.
Vgl. Quintilianus, Inst. or.,

lib. iv, cap. ii 128.
„narrare ... quis brevius quam qui mortem nuntiat Patrocli... potest ..." (Inst. oral.,
lib. x, cap. i, 49).
5 Voor de vier elocutionis virtutes, zie pg. 25 noot ¢.
4 Zie pg. 26 noot 3.
8
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dinem esse voluerunt" 1. Natuurlijk gaat hij niet voorbij aan de problemen die de brevitas met zich meebrengt. Over het taedium van een „te
lang" rept hij niet, maar wel zet hij de bezwaren van een „te kort" uiteen. Dit is begrijpelijk, want bij de afwikkeling van het litteraire verhaal vormt het „te lang", anders dan bij de iudiciale of deliberatieve
redevoering, geen punt van ernstige zorg. Ten aanzien van de fout
van het „te kort" is ook hij van mening dat men het risico loopt in onvoldoende perspicuitas te vervallen en dus onduidelijk te worden. De
geloofwaardige waarschijnlijkheid van het verhaal (verisimilitudo) komt
zijn inziens er eveneens door in het gedrang. Zoals wij gezien hebben
wordt er een direct verband aangenomen tussen de verisimilitudo en de
delectatio, op grond van de opvatting dat men gereder geloof hecht aan
iets wat aangenaam is om naar te luisteren. De delectatio nu, die in aanzienlijke mate met de ornatus samenhangt, acht Minturno eveneens
ernstig geschaad door de kortheid; ja, de iucunditas 2, de aantrekkelijkheid, wordt volgens hem door de kortheid zelfs geheel opgeheven 3.
Zo voor enig precept, dan geldt wel voor de brevitas dat het bewandelen van de gulden middenweg het meest is aan te raden. Quintilianus'
advies om de brevitas te betrachten door precies te geven „quantum
opus est"4, is moeilijk in regels vast te leggen. Om toch aan de lezer
duidelijk te maken hoe men bij het vertellen niet te kort, maar ook
niet „longins quàm opus est" te werk moet gaan, weet Minturno niet
beter te doen dan een passage uit de Aeneis te citeren, waarin Vergilius
als het ware laat zien hoe men in een zeer uitgebreid verhaal toch —
incidenteel — kort kan zij n 5.
Bij de behandeling van de twee andere stijlkwaliteiten, de perspicuitas en de verisimilitudo, volgt Minturno Cicero, Quintilianus en
de Rhetorica ad Herennium van zeer dichtbij . Cicero stelt in zijn De
inventione de perspicuitas ervan afhankelijk „ne quid perturbate, ne quid
contorte dicatur" 6 en de Rhetorica ad Herennium voegt hier nog aan toe
„ne quid nove dicamus" 7 ; Minturno levert een getrouwe echo door
2 Zie pg. 68 noot 8.
De poeta, pg. 118.
„Nam brevis esse laboro, obscurus fio, quod, ut foedissimum vitium, est utique fugiendum, nec tantum quod perspicuum, quodque probabile est, brevitas tollit. Sed etiam
quae in narrando adhibenda est, orationis iucunditatem" (De poeta, pg. 118).
4 Inst. orat., lib. iv, cap. II, 46.
5 Het is een passage, die een handeling summier weergeeft op de wijze waarop Homerus
dit kan, en waarvan de eerste regel luidt: „Protinus aërias Phaeacum abscondimus arces"
(Aeneis), lib. III, vs. 29o.
1
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6 Lib. I, cap. xx, 29.

' Lib. I, cap. ix, 15.
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zijn dichter op het stuk van de helderheid voor te houden :,, .. .
ne quid perturbate, ne quid contorte dicat ... ac verbis usitatis
... utetur" 1. Waar Minturno de geloofwaardige waarschijnlijkheid in verband brengt met de uitbeelding van karakters, klinkt duidelijk Quintilianus door. In de Institutio oratoria heet het dat o.m. de
verisimilitudo bewerkstelligd wordt door de karakters in overeenstemming te brengen met de feiten waarvan wij willen dat men ze
gelooft (een dief moet dus begerig afgeschilderd worden, een echtbreker wellustig etc.), en dat men ook tijd en plaats moet aanpassen
aan de gebeurtenissen waarvan men wil dat zij geloofd worden 2.
Minturno denkt er niet anders over, wanneer hij schrijft : „probabilis
vero narratio est, si personis, si temporibus, si locis, si causis ea, quae
narrabuntur, consentient" 3.
Omdat de litteraire narratio, in tegenstelling tot het feitenrelaas uit
de iudiciale en deliberatieve rede, geheel zelfstandig functioneert, heeft
Minturno de overige partes orationis ondergebracht in de narratio 4. Dat
wil zeggen dat hij aan de dichter de eis stelt binnen het kader van de
narratio even goed te „partire ... confirmare ... objecta refellere ...
perorare"5 als de orator. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat de
(grote) dichtkunst royaal put uit het uitgebreide arsenaal der rhetorica
en licht dit ook met talrijke voorbeelden toe die voornamelijk ontleend zijn aan Vergilius.
Voor rhetorisch geschoolde lezers wellicht ten overvloede, geeft
Minturno ook hier, evenals bij het exordium, aan waaruit de narratio
bestaat. Wij herinneren ons zijn formulering dat de narratio een beschrijving is van „personae, causae, loca, tempora, actiones, perturbationes animorum, modus, instrumentum" 6. Deze stofgeleding moge
ons een nogal willekeurige greep toeschijnen, voor de lezerskring
van Minturno werd hier geordend *volgens vertrouwde principes.

i Vgl. de zoëven geciteerde uitspraak uit de Rhetorica ad Herennium (zie pg. 71 noot 7); De
poeta, pg. 119.

„Credibilis narratio ... si personas convenientes iis, quae facta credi volemus, constituerimus, ut furti reum cupidum, adulterii, libidinosum, homicidii temerarium ... praeterea
loca, tempora et similia" (lib. iv, cap. 11, 52).
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De poeta, pg. 119.

Deze overige partes zijn, zoals wij weten, de argumentatio (bewijsvoering) — voorafgegaan
door de partitio (samenvatting van hetgeen behandeld gaat worden), uiteenvallend in de
confirmatio (staving) en de refutatio (weerlegging van de tegenpartij) en de peroratio of
conclusio (eindconclusie), gepaard met een laatste appèl op de emoties. Zie pg. 55 - 5 6.
5 De poeta, pg. "9.
6 Zie pg. 67 noot r.
4
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bereiken1. De loci stellen hem immers in staat langs systematische
weg talrijke argumenta te vinden die kunnen dienen om de zaak
waar hij zich voor inzet, zo goed mogelijk naar voren te brengen.
Daarom is het beheersen van de inventio-techniek de allereerste eis
die aan de redenaar gesteld wordt. Wanneer hij het materiaal dat
de „inhoud" van zijn rede vormt niet „gevonden" heeft, zijn de
overige technieken van de rhetorica, de dispositio, elocutio, memoria
en pronuntiatio voor hem van geen nut, want deze leren hem
immers hoe hij een bepáálde, voorradige stof kan bewerken. Het
ruige veld van de bewijslevering, de argumentatio, die na de
narratio zijn plaats vindt, is door bewerking met het loci-apparaat
tot een wat overzichtelijker bouwakker geworden waarvan het
rijke dan wel schrale gewas in niet geringe mate afhankelijk is
van het grote of kleine talent waarmee de bouwman de bereide
bodem weet te exploiteren.
Ten behoeve van de argumentatio zijn de loci zeer subtiel gedetailleerd, hoewel de terminologie waarmee gewerkt wordt van
rhetor tot rhetor nogal wat verschilt en men niet kan spreken van
een vaste systematiek waarin de loci zijn geleed. Ondanks de grote
gedifferentieerdheid vormen de loci echter het apparaat bij uitstek
waarmee de argumentatio voorbereid wordt. Het gebruik van dit
apparaat blijft echter niet beperkt tot het opsporen van de bewij sstof, maar wordt analoog toegepast op de stofvinding in de
overige delen van de redevoering „und überhaupt auf literarische
Phdnomene ii.bertragen" 1. Wij zagen trouwens dat Minturno
nauwe aansluiting voor de poëtische praktijk bij de rhetorische
argumentatio zoekt wanneer hij verklaart dat de kunst van het
„partiri ... confirmare" etc. de dichter vertrouwd moet zij n 2.
De loci-techniek behoort tot de bewijslevering van de artificiële
soort (genus artificiale) 3. Tot dit genus behoort tevens de ratiocinatio, de methode van het syllogisme. Dit laatste is echter vooral
in de filosofie gebruikelijk, terwijl de redenaar zich liever bedient
van het enthymema, „eine logisch unvolkommene Form des
yllogismus", dat de zo hoog geschatte kwaliteiten van kortheid en
Lausberg, Handb., § 26o.
Zie pg. 72.
3 Het genus inartificiale (zie Lausberg, Handb., §§ 351-354) verschaft daarentegen argumenta zonder dat gebruik gemaakt behoeft te worden van de hulpmiddelen der rhetorica
(getuigenverklaringen bv.). Natuurlijk zal de redenaar ook deze „kunstloze" argumenten
graag zo intensief mogelijk benutten.
2

74

geloofwaardigheid bezit en dat wij als een korte bondige uitspraak, een sententia, kunnen opvatten'.
LOCI

De loci zijn door Quintilianus en Cicero in zijn De inventione verdeeld in twee soorten, waarvan de ene betrekking heeft op personen en de andere op zaken, resp. de loci a persona en de loci a re.
Het is ondoenlijk een waterdichte indeling te maken, vooral
bij de talrijke loci a ree, daar aan iedere locus in principe een oneindig aantal argumenten ontleend kan worden, al naar gelang de
individuele verschijningsvorm van een bepaalde zaak 3.
LOCI A RE

Van de loci a re, om ons daar allereerst mee bezig te houden,
levert Quintilianus een wat naïeve systematisering op grond van
enkele universele vragen die men naar aanleiding van iedere zaak
kan stellen. „In omnibus quae fiunt", zo schrijft Quintilianus,
„quaeritur aut Quare ? aut Ubi ? aut Quando ? aut Quomodo ? aut
Per quae facta sunt?" 4 (A). Maar ook moet men weten : „An sit"
(of iets inderdaad zo is), „Quid sit" (wat het is), „Quale sit"
(hoedanig het is) 5 (B). Kortheidshalve zal ik hier slechts ingaan
op de loci gesystematiseerd volgens (A) op de loci dus die het
factum in zijn context van persoon, oorzaak etc. bepalen — en
alleen aan enkele van de volgens (B) gesystematiseerde loci
aandacht schenken. Ik doe dit mede omdat de loci volgens (A)
tevens als elementa narrationis gelden en deze op hun beurt nauwe
verwantschap tonen met de door Minturno genoemde reeks. Dit
betekent niet dat de volgens (B) gesystematiseerde loci nu ook van
minder belang zouden zijn. De behandeling van het factum, een
van de elementa narrationis, impliceert immers de vraag naar aard en
—

Lausberg, Handb., § 371; als voorbeeld van een enthymema citeert Lausberg het door
Quintilianus geleverde „Bonum est virtus qua nemo male uti potest" (Inst. orat., lib. v,
cap. xlv, 25).
2 Zie Lausberg, Handb., §§ 377-379.
3 Quintilianus, Inst. oral., lib. v, cap. x, MO.
4 Inst. oral., lib. v, cap. x, 32.
b Quintilianus acht deze indeling die hij in Inst. oral., lib. v, cap. x, 53 ontwerpt, weliswaar niet gelukkig maar hij geeft geen alternatief. Voor een andere systematisering, zie
Lausberg, Handb., § 377.
1
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hoedanigheid (,,Quid sit, Quale sit"). De beantwoording van deze
vragen is zelfs een onwrikbare conditie bij de oordeelsvorming ten
aanzien van het factum.
ad (A). De vraag naar hetQuare (waardoor) correspondeert met
de locus a causa waar argumenta (= bewijs, discussiestof, door mij
ook gebruikt in de betekenis : materiaal) gevonden kunnen worden die ontleend zijn aan de physische of psychische oorzaak die
tot een daad geleid heeftl.
Wanneer stof ontleend wordt aan de uitwerking van goede dan
wel slechte kwaliteiten (locus ex effectis) wordt ook wel de benaming locus ex causis gebruikte.
De vraag naar het Ubi (waar) correspondeert met de locus a loco
waar argumenta gevonden kunnen worden die ontleend zijn aan de
plaats die een rol heeft gespeeld bij de volvoering van de daad.
Quintilianus geeft als voorbeeld van het gebruik van deze locus
o.a. het volgende : „occidisti adulterum, quod lex permittit ; sed
quia in lupanari [=: bordeel], caedes est" 3.
De vraag naar het Quando (wanneer) correspondeert met de
locus a tempore waar de argumenta gevonden kunnen worden die
ontleend zijn aan de tijd waarop een daad volvoerd is. In aanmerking komt zowel de tijd in algemene zin, dat wil zeggen bezien in zijn historisch aspect van heden, verleden en toekomst,
als de tijd bezien onder het speciale aspect van bepaalde perioden
('s nachts, 's winters, tijdens de oorlog etc.) 4. De vraag naar het
Quomodo (op welke wijze) correspondeert met de locus a modo waar
argumenta gevonden kunnen worden die ontleend zijn aan de wijze
waarop een daad is volvoerd (openlijk, in toom, in liefde)5.
De vraag naar het Per quae (vanwege welke zaken) correspondeert met de locus a facultate waar argumenta gevonden kunnen
worden die ontleend zijn aan de gelegenheid, de omstandigheden
welke de volvoering van een daad mogelijk gemaakt hebben, als
ook aan het instrumenturo waarmee de daad volbracht is. In dit
laatste geval wordt ook wel de benaming locus ab instrumento gebruikt. Quintilianus geeft als voorbeeld een passage uit Cicero's
Pro Milone waarin op grond van de omstandigheden aannemelijk
' Quintilianus, Inst. orat., lib. v, cap. x, 33 vv. — Lausberg, Handb., §§ 378-381.
2 Quintilianus, Inst. orat., lib. v, cap. x, 80. — Lausberg, Handb., § 381.
S Quintilianus, Inst. oral., lib. v, cap. x, 37 vv. — Zie ook Lausberg, Handb., §§ 382-384.
4 Quintilianus, Inst. oral., lib. v, cap. x, 42 vv. — Zie ook Lausberg, Handb., §§ 385-389.
5 Quintilianus, Inst. orat., lib. v, cap. x, 52. — Zie ook Lausberg, Handb., § 39o.
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gemaakt wordt dat Clodius iets in het schild voerde tegen Milo
en niet andersom'.
ad (B). Ten aanzien van de talrijke loci waar men het materiaal
vindt waarmee een antwoord opgebouwd kan worden betreffende
de vragen an sit, quid sit, quale sit, volsta ik met te verwijzen naar
Lausbergs Handbuch waar deze met de aan Fortunatus ontleende
categorieën in re, circa rem, post rem, een systematisering van het
overvloedige materiaal geeft 2. Slechts op twee loci wil ik een
moment de aandacht vestigen.
Als eerste : de locus a simili waartoe de exempla en de similitudines
behoren3.
Bij de exempla wordt het argumentum gevonden door middel van
een exemplum a. van een rangorde gelijk aan die van de betreffende
zaak (exemplum simile), b. van een rangorde waarvan de ongelij kheid met de betreffende zaak veroorzaakt wordt doordat van
verschillende gebieden sprake is (exemplum dissimile) en c. tegengesteld aan de betreffende zaak (exemplum contrarium). Quintilianus
geeft als voorbeeld van a. : „iure occisus est Saturninus sicut
Gracchi" ; van b. : „Brutus occidit liberos proditionem molientes,
Manlius virtutem filii morte multavit" ; van c. : „Marcellus ornamenta Syracusanis hostibus restituit, Verres eadem sociis
abstulit" 4.
Gebruikt men vergelijkingen die niet ontleend zijn aan een
historische of litteraire bron zoals bij de exempla, dan ontstaat de
similitudo in engere zin waarbij men vergelijkingsstof betrekt uit
gebieden die betrekking hebben op de natuur en het algemeen
menselijk leven. Ook hier gelden de drie vergelijkingsgraden,
totum simile, dissimile en contrarium 5. Ik moge met één enkel voorbeeld en wel van een totum simile volstaan : „ut remiges sine
gubernatore, sic milites sine imperatore nihil valere" 6.
Ten tweede wil ik nog wijzen op de locus a comparatione, die
aan de locus a simili verwant is, en argumenten ontleent aan de
vergelijking van zaken die van een ongelijksoortige rangorde
„Insidiatus est Clodius Miloni, non Milo Clodio; ille cum set-vis robustis, hic cum
mulierum comitatu, ille equis, hic in raeda, ille expeditus, hic paenula irretitus "(Inst. oral.,
lib. v, cap. x, so). — Zie ook Lausberg, Handb., § 391.
2 Handb., § 377, pg. 207.
H Zie Lausberg, Handb., § 377, pg. 207 sub 3a.
4 Inst. oral., lib. v, cap. xi, 6-7. — Zie ook Lausberg, Handb., § 420.
6 Lausberg, Handb., § 423.
5 Lausberg, Handb., § 422-423.
i

77

zijn. Men concludeert daarbij op grond van geringe zaken tot
dingen van groter belang (locus a minore ad maius) of omgekeerd
(a maiore ad minus). Om met één voorbeeld ook hier te volstaan :
„si mundus providentia regitur, administranda respublica" (locus
a maiore ad minus) 1.
Tenslotte zijn er ontelbare speciale gevallen waarbij het gebruik van de traditionele loci niet voldoende is. Men schept dan,
al naar gelang de omstandigheden dat vergen, nieuwe loci.
Lausberg wijst in dit verband vooral op de litteratuur, daar de
dichters bij uitstek loci creëren die op hun beurt weer tot een
traditie kunnen worden 2. Curtius heeft in zijn Europáische Literatur und lateinisches Mittelalter van de tot traditie geworden stof,
die deze loci opleveren, talrijke voorbeelden gegeven.
Bij de gedifferentieerdheid die de rhetorica in al haar geledingen
vertoont, spreekt het welhaast vanzelf dat de hier gebruikte
termen, die over het algemeen bij Quintilianus gangbaar zijn, niet
in ieder rhetorisch leerboek, noch in de Oudheid, noch in later
tij den alle terug te vinden zijn. Maar de Institutio oratoria van de
Romein genoot in ieder geval in de Renaissance grote bekendheid
en men kan daarom aannemen dat de door hem gebezigde terminologie voor de ontwikkelden in ieder geval in meerdere of
mindere mate tot hun rhetorische bagage behoorde. Hoe uitgebreid of hoe gering deze bagage was, waag ik hier niet te beslissen. Dat er echter vertrouwdheid bestond met de loci-reeks
causa, tempora, loca, instrumentum etc. is zeker want deze loci
zijn de steunpunten van de narratio 3 en daarmee kreeg iedere
poëet en redenaar uiteraard te maken.
Het terrein waarop loci binnen de ars rhetorica fungeren, is echter
aanmerkelijk uitgestrekter. Zij worden nl. ook gebruikt als vindplaatsen om de stof te amplificeren 4 en zij verlenen eveneens hun
diensten wanneer men de gemoederen in beweging wil brengen.
Wil men affectus (aandoeningen) veroorzaken om zo de toehoorders langs emotionele weg mee te slepen in zijn visie, dan
zal men dus evenzo te rade moeten gaan bij de locus a causa, a loco,
Quintilianus, Inst. orat., lib. v, cap. x, 89. — Zie ook Lausberg, Handb., §§ 395-396. —
Quintilianus begrijpt onder de locus a comparatione niet alleen de locus a minre ad maius en
de locus a maiore ad minus, maar ook die apari ad par (Inst. orat., lib. v ,cap. x, 86). Lausberg
wijst erop dat de locus a pari als identiek beschouwd kan worden met de locus a simili
Handb., § 395).
8 Zie pg. 73.
4 Lausberg, Handb., § 259; § 400.
2 Handb., § 399.
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a tempore etc. als wanneer men bewijsmateriaal zoekt om daarmee
op overtuigende wijze een appèl te doen op de rationele vermogens van de toehoorders. Het docere, het bewandelen van de verstandelijke weg, en het movere, het bewandelen van de emotionele
weg, en wel dusdanig dat persuadere het gevolg is, dat wil zeggen
het drieledig doel dat de ars rhetorica nastreeft en dat de redenaar
zo bekwaam mogelijk tracht te realiseren, is voor een belangrijk
deel gefundeerd in het loci-apparaat. Ook bij de loci affectuum zijn
natuurlijk vormingen van nieuwe vindplaatsen mogelijk.
De Praecepta artis rhetoricae etc. door Iulius Severianus samengestelde en waaruit Lausberg citeert bij de behandeling van deze
loci geeft b.v. naast de bekende loci als a causa, a loco, a tempore etc.
ook een locus a barbaris gentibus, a bestiis en ab inanimalibus 2.
Hoe weinig men ten aanzien van de loci ook spreken kan van
een vaststaand systeem en van vaststaande benamingen, hoezeer
het ook aankomt op een individuele hantering van de voorhanden
verzameling vindplaatsen, in hun algemeenheid en diversiteit zijn
loci in ieder geval betrouwbare hulpen bij het richten van de de
gedachten en dus voor het verzamelen van het materiaal dat men
wil gaan behandelen.
Wanneer wij thans terugkeren tot Minturno blijkt dat de opsomming
van hetgeen hij aanbiedt om als verhaalstof beschreven te worden, nl.
„personae, causae, loca, tempora, actiones, perturbationes animorum,
modus, instrumentum" 3 nauw verwant is, zoals wij reeds op pg. 73
geconstateerd hebben, met de traditionele reeks der elementa narrationis
d.w.z. met die loci a re welke het factum in zijn context van persoon,
oorzaak etc. plaatsen. Dat Minturno van actiones in plaats van facta
spreekt, kunnen wij als minder terzake doend verschil buiten beschouwing laten, maar aan de perturbationes animorum moeten wij aandacht
besteden. Met deze perturbationes animorum worden de affecten bedoeld4 die, zoals wij gezien hebben, eveneens geïnventeerd worden via
het loci-systeem. De affecten behoren tot het terrein van de psychologische verklaring die van een zaak gegeven wordt. Zij staan in direct
verband zowel met de locus a causa als met de locus a persona (zie hier
Tijd van ontstaan onzeker. Zie Pauly-Wissowa, Real-Encyclopddie des classischen Altertumswissenschaft. Halbb. xix, Stuttgart 1917, kol. 8o-8i I .
2 Handb., § 257,
pg. 144.

1

s

Zie pg. 67 noot i; pg. 72.
De term „perturbations animorum" wordt gebruikt door Cicero in De finibus bonorum
et malorum, lib. III cap. x, 35.
4

,
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onder) die respectievelijk de meer objectieve oorzaak en het meer subjectieve motief van een daad in het licht stellen. Quintilianus noemt
oorzaken en motieven (,,causas et rationes") van de daad in één adem
onder de voorwaarden die de geloofwaardigheid van een verhaal bepalend. Dat Minturno de affecten zo nadrukkelijk naar voren haalt en
deze niet als impliciet bij de personae of causae gegeven acht, lijkt een
indicatie voor de grote waarde die hij hecht aan de uitbeelding van
de gemoedstoestand der personages in de narratio. Dit hangt m.i. voor
een groot deel samen met de uit de Rhetorica ad Herennium stammende
omschrijving van de narratio als o.a. een relaas over personen dat,
zoals wij hierboven gezien hebben, alles waardoor de emoties tot
uitdrukking gebracht kunnen worden (lotswisselingen, plotselinge
vreugde etc.) 2 als verhaalstof aanmerkt.
Voor Minturno's i 6e-eeuwse lezers, gewend als dezen waren in
poeticis te denken vanuit een rhetorische achtergrond, zal de opsomming van overbekende loci als „personae, causae, loca, tempora" etc.
geen vragen hebben opgeroepen ; wij echter moeten ons eerst enig inzicht in de rhetorica verschaffen om het systeem te ontdekken achter
datgene wat op het eerste gezicht een systeemloos bijeenzetten lijkt.
Met voorbeelden uit Vergilius li cht Minturno toe, hoe men de
elementa narrationis in de praktijk gebruikt. De versregels van de
Romeinse grootmeester moeten verder alles doen want de theorie
wordt niet verder geëxpliceerd. Minturno veronderstelt kennelijk dat
de lezer genoeg heeft aan opsomming van de loci plus verduidelijking
via illustere voorbeelden. Moeilijk is de stof ook niet en het gaat er
tenslotte alleen maar om te demonstreren hoe de dichters gebruik
weten te maken van de rhetorische hulpmiddelen. Zo wordt o.m.
het elementur narrationis „de plaats", d.w.z. de stof waarop men door
middel van de — Quintiliaanse — vraag ubi gekomen is en die correspondeert met de locus a loco, door Minturno toegelicht met twee
passages uit de Aeneis, waarvan de eerste luidt:
Est in secessu longo locus, insula portum
Efficit obiectu laterum

en de tweede
Est in conspectu Tenedos notissima fama
Insula3.

1

Inst. orat., lib. iv, cap. 11 5z.
2 Zie pg. 65 ad 3.
De poeta, pg. 115. — De regels zijn ontleend aan de Aeneis lib. I, r. 158-159; lib. II, r. 21-22.
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Op dezelfde wijze worden ook de andere elementa door citaten geconcretiseerd. Wat de lezers uit het gepresenteerde konden leren,
waren beschrijvingen van allerlei soort. Want hoe goed men ook in
theorie op de hoogte mocht zijn van het gebruik der loci die de verhaalstof moesten leveren, hun uitwerking was de eigenlijke creatieve
arbeid waardoor de grote talenten van de kleine onderscheiden konden worden. Het komt er dus op neer dat wat in de rhetorica als
categorieën aangeboden wordt waaraan men geschikte stof voor
bewijs en discussie kan ontlenen, in de poetica de opbouwelementen
van het verhaal, de aangrijpingspunten voor de beschrijving vormen.
Het elementum narrationis van de persoon, dat wij thans zullen behandelen, wordt door Minturno uitvoerig besproken en ook hier volgt
hij getrouw rhetorische traditie.
LOCI A PERSONA

De loci a persona zijn bij Quintilianus 14 in getal. Zij dienen om
een persoon in een goed of in een slecht daglicht te plaatsen, te
prijzen dan wel te laken. Laus (lof) en vituperatio (blaam) komen
zowel in de juridische als in de deliberatieve rede voor wanneer
de orator het publiek vóór of tegen een persoon tracht in te
nemen. Maar vooral voor hetgenus demonstrativum dat om de polen
honestum-turpe draait, en dus ook voor de poëzie die van de drie
genera dicendi met het genus demonstrativum de nauwste banden heeft,
zijn de loci personae van het grootste belang als aanwijzers van de
stof die benut kan worden. In de Institutio oratoria vinden wij de
volgende persoons/oci: z. genus (afkomst), 2. patio (nationa li teit),
3. patria (vaderland), 4. sexus (geslacht), 5. aetas (leeftijd), 6. educatio
et di.ccåplina (opvoeding en onderricht), 7. habitus corporis (lichamelijke gesteldheid), 8. fortuna (beschikkingen van het lot), 9. condicio (levensomstandigheden, b.v. vader, magistraat, slaaf),
ro. animi natura (karakter), II. studia (beroep/wetenschappelijke
of artistieke bezigheden), r 2. [intuendum] ... quid adfectet
quisque (ambities), z 3. ante acta dictaque (iemands verleden en zijn uitlatingen) 1. Bovendien, zo merkt Quintilianus op, voegen sommigen nog aan de reeks toe temporarium motum (tijdelijke emotie)
en consilia (plannen), maar volgens hem behoren deze argumenta
tot de locus a causal. Als i4e locus wijst hij tenslotte op het nomen
(de naam) die men graag als uitgangspunt neemt. Hiermee gaat hij
1

Inst. orat.,

lib. v, cap. x,

24-28.

2

Inst. orat.,

lib. v, cap. x, z9.
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accoord, maar onder het voorbehoud dat de naam alleen dan een

argumentum kan zijn, wanneer hij om bepaalde redenen gegeven is,
b.v. „Sapiens, Magnus, Pius"1.
Op allerlei wijzen zijn deze loci personae (loci a persona) door de
rhetoren bij de behandeling van het genus demonstrativum gehanteerd, maar het beeld dat wij van de lofrede (laudatio) krijgen is in
hoge mate constant. De precepten komen op het volgende neer :
de orator kan putten uit drie soorten bona, onderscheiden naar
geest, lichaam en uiterlijke zaken 2. De Rhetorica ad Herennium
formuleert het kort en helder aldus : „laus igitur potest esse rerum
externarum, corporis, animi" 3. Cicero geeft van de laudatio een
korte, maar heldere uiteenzetting in zijn De oratore,4 hoewel hij
de soort van weinig waarde acht. Desniettemin gaat hij toch op de
laudatio in opdat de Romeinen, wanneer zij daartoe lust gevoelen,
evenals de Grieken, in staat zullen zijn voor puur genoegen te
spreken, bijvoorbeeld om deze of gene medeburger te eren 5. Voor
het praktische gebruik van de laudatio staat Cicero vooral de
lijkrede voor ogen. Nadrukkelijk wijst hij met betrekking tot de
laudatio op de aandacht die men moet besteden aan de hoge
kwaliteit van deugden en daden. Zo moet men, volgens hem,
bedenken dat de meeste lof nu eenmaal toegekend word aan
deugden die zich openbaren in handelingen welke zonder enige
bekommernis om winst of beloning volbracht zijns. Heeft de
held zich bovendien veel inspanning getroost en is de onderneming gevaarlijk geweest, dan, zo verzeker Cicero, heeft de lofredenaar werkelijk een overvloedige stof tot zijn beschikking die
hij met veel opsmuk ten gehore kan brengen en waarnaar men
graag zal luisteren6.
Lausberg heeft een nuttig schema ontworpen waarin de verschillende loci a persona binnen drie chronologisch gedifferentieerde
groepen worden ondergebracht 7, geheel in overeenstemming
met de indelingswijze van de laudatieve persoons/oci volgens
Quintilianus 8 : (i) de tijd vóór het leven van de laudandus,
1

Inst. orat., lib. v, cap. x, 3o.

Dit onderscheid berust op een oude filosofische classificatie. Zie: Cicero, Ad C.
with an English translation, by Harry
Caplan (The Loeb classical library, London 1954), pg. 174 noot a
4 De oratore, lib. II, cap. LXXXIV, 341 - LXXXV, 349.
Rhet. ad. Her., lib. III, cap. vI, IO.
6 Lib. II cap. Lxxxv, 346.
5 Lib. II cap. Lxxxiv, 341.
2

Herennium de ratione dicendi (Rhetorica ad Herennium),

,

,

7 Handb., § 245.
8

Zie voor de lofprijzing van personen, Quintilianus, Inst. orat., lib. rir, cap. vit, I0-28.
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(ii) de tijd gedurende diens leven, (iii) de tijd na diens leven.
De loci in de eerste groep (i), „ex tempore quod ante eos fait" verdeelt Lausberg in A. en B. Tot A. behoren : e genere (patria,
maioribus, parentibus), tot B. behoren : ex auguriis (oraculis). Deze
loci zijn ieder op hun beurt geschikt om een persoon in een gunstig
daglicht te stellen. Zij maken zijn voorgeschiedenis prijzenswaardig en als zodanig kunnen zij argumenta opleveren voor de laus.
Argumenten uit de tweede groep (ii), „ex tempore quo ipsi
vixerunt (vivunt)" zijn te ontlenen aan A. de locus ab animo, die de
deugden met betrekking tot de daden aan de orde stelt. Deze
stof heeft Lausberg, alweer in navolging van Quintilianus, geordend volgens principes die niet nader benoemd zijn, maar die
ik als volgt zou willen kwalificeren:
a. Het chronologisch principe. De prijzenswaardige hoedanigheden
woorden en daden die de laudandus toegekend worden, vermeldt de orator in volgorde van de opeenvolgende levensstadia. In primis annis : indolem; in pueritia : disciplinam etc.
b. Het specificerend principe. De orator deelt de lof in naar de
verschillende soorten van deugden die de laudandus bezit en
somt de daden op die onder invloed van elk dezer kwaliteiten
zijn volbracht.
c. Het modale principe. De orator somt de lofwaardige daden van
de laudandus op, nadruk leggend op de wel bijzonder prijzenswaardige omstandigheden of begeleidingsverschijnselen waaronder deze verricht zijn. Als zodanig gelden bijvoorbeeld: of
men een daad verricht heeft als eerste of met weinigen ;
boven hetgeen gehoopt of verwacht werd, niet ten eigen bate
etc. Deze nadruk op de specifieke kwaliteit van de daad hebben
wij zoëven ook bij Cicero leren kennen. Verwant met de uitwerking van de laus volgens de modaliteit van de daad, is de
door Priscianus genoemde locus a qualitate mortis' (gestorven
voor het vaderland, door een wonderlijk gebeuren etc.) waarbij
de hoedanigheid van het sterven een argumentum voor de lofprij zing oplevert2.
d. Het oordeelprincipe. De orator laat de lof blijken ex iudiciis
hominum vel Dei 3.
Praeexercitamina, cap. viii in Opera minora, ed. F. Lindemannus (Lugd. Bat. '8'8), pg. 269.
Niet door Lausberg, Handb. in zijn schema (§ 245) opgenomen.
3 De locus ex iudicio Dei komt bij Quintilianus niet voor — wèl de locus ex iudicio bominum
(Inst. orat., lib. III cap. vii, 22) — en is door Lausberg ontleend aan het i ie-eeuwse La vie
de Saint Alexis (Handb., § 2 45, pg. 1 34 ad d).
1

2

,
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Behalve de vele mogelijkheden die de locus ab animo biedt, wordt
voorts materiaal verschaft voor de laudatio door B. de locus a
corpore (schoonheid, lichaamskracht), en tenslotte wordt ook door
C. de locus ex bonis extra positis, lof betrokken uit het goede gebruik
dat de laudandus maakt (gemaakt heeft) van zijn gunstige positie
in de maatschappij . Het karakter waaruit de deugden en daden
voortvloeien, de lichamelijke gestalte met zijn kwaliteiten en de
(juiste hantering van de) maatschappelijke positie leveren — wij
herinneren ons de formulering van de .Retorica ad Herennium —
dus het materiaal voor de laus die betrekking heeft op deze levensperiode van de laudandus.
Argumenta behorende tot de derde groep (iii), „ex tempore
quod est insecutum" kunnen ontleend worden aan A. de locus
ab iudicio posteritatis. Door middel van deze locus betrekt men de
lof die iemand toekomt uit het oordeel dat het nageslacht over
hem velt ; B. de locus a liberis (b.v. het succes dat de kinderen ten
deel valt) ; C. de locus ab exemplo posteris tradito (het goede voorbeeld dat nawerkt) ; D. de locus ab operibus et honoribus. Onder deze
door mij gekozen term vat ik samen wat enerzijds aan „nalatenschappen", anderzijds aan eerbewijzen door Lausberg o.m. gespecificeerd is als lof welke betrokken wordt ex urbibus ab eis conditis,
ex institutis ab eis datis, ex statuis publice constitutis of, indien het om
een heilige Christen gaat, ex Paradisi gloria. Deze laatste locus heeft
Lausberg weer ontleend aan La vie de saint Alexis. De argumenta
die deze locus verschaft verlenen de lezer een blik in de heerlijkheid
van het hemelse leven dat door de overledene genoten wordt'.
In het algemeen samengevat kan de orator in een laudatio het
leven van de laudandus van kindsbeen af verhalen; hij kan bovendien saillante punten uit de voorgeboortelijke periode te pas bren1

Het argumentum van de hemelse heerlijkheid is in La vie de saint Alexis aldus geredigeerd:
cxxxviti <Sains Alexis est el ciel sans doutance
Ensemble o Dieu en la compaigne as angres>
Et la pucele dont it se fist estrange;
Or sont prive: ensamble sont lor ames.

122

Or sont en glore sans nule repentance
Illuec conversent, et si lisent lor salmes;
Ne vous sai dire comme lor joie est grande.
Zie Das altfranzósische Alexiuslied der Handschrift 12741 der Bibl. Nat. in Paris (cod. S).
Neuedition des Textes mit quellen- und formkritischen Untersuchungen. Inauguraldissertation ... Munster, vorgelegt von Hildegard Heinermann (Munster 1957), pg. 56.
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emfatische uitvoerigheid toegepast worden waarmee het litteraire
genre zich pleegt te omkleden'. De delectatio die met al deze beschrijvingen nagestreefd wordt, heeft tot gevolg dat a. de toehoorder oplettend toeluistert 2, b. bereid is geloof te hechten aan
hetgeen hij hoorti, en c. hoe langer hoe meer van bewonderende
sympathie vervuld raakt4.
Cicero besluit zijn exposé over het genus demonstrativum met een
enkel woord over de vituperatio, de smaadrede. De stof hiervoor
verkrijgt men via dezelfde loci a persona, maar men stelt dan ondeugden in plaats van kwaliteiten in het lichts. Uitsluitend voor
de pronkredenaar is dit gebruik van loci a persona natuurlijk niet,
want zoals Cicero zelf ten besluite opmerkt : „his locis et laudandi
et vituperandi saepe nobis est utendum in omni genere causarum"6.
Samenvattend kunnen wij zeggen : de laudatio is een relaas dat
tot doel heeft de kwaliteiten van een individu, welke door middel
van de loci a persona opgespoord zijn, in een zodanig daglicht te
plaatsen dat sympathie en bewondering worden opgewekt.
En nu weer Minturno ! Bij hem vinden wij dat men een persoon kan
beschrijven door stof te ontlenen aan : i . nomen (vgl. Quintilianus' sub.
14 genoemde locus) ; z. natura (hier gebruikt in plaats van genus, zoals het
aan de Aeneis ontleende voorbeeld duidelijk maakt?; vgl. Quintilianus'
sub i genoemde locus) ; 3. victus (leefwijze, gelijk te stellen aan hetgeen
Quintilianus sub 9 aanduidt als condicio) ; 4. fortuna (vgl. Quintilianus'
sub 8 genoemde locus) ; 5 . habitus (gelijk te stellen aan hetgeen Quintilianus sub i o aanduidt als animi natura) ; 6. affectio
ectio corporis (gelijk te stellen
aan hetgeen Quintilianus sub 7 aanduidt als habitus corporis) ; 7. perturbationes animi (vgl. de door Quintilianus gesignaleerde fremporarius
motus) 8. studia (vgl. Quintilianus' sub z i genoemde locus) ; 9. consilia8
z o. facta. De daden worden door Quintilianus niet genoemd. Naar ik
meen gaat hij echter bij het opsommen van de loci a persona uit van een
bepaalde handeling die door het gebruik van de verschillende loci toe2 Vgl. pg. 68.
Zie Lausberg, Handb., §§ 405-406.
Voor de verhouding delectatio-persuadere, zie pg. 68 noot 8; pg. 71.
4 Vgl. voor de verhouding delectatio-benevolentia, pg. 59-6o.
5 De orat., cap. Lxxxv, 349.
6 De oratore, lib. II, cap. Lxxxv, 349.
7 „Ab Iove principium generis". De regel is ontleend aan lib. vu, r. 218.
8 Minturno sluit zich in het noemen van de perturbationes animi en de consilia dus niet aan
bij Quintilianus, maar bij de auteurs die hier eerder een locus a persona menen te hanteren
dan een locus a causa (vgl. pg. 8i).
H
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gelicht kan worden. In die richting wijst althans zijn sub i 3 genoemde
locus ante acta dictaque, waarbij men noodzakelijkerwijs vanuit een zeker
tijdstip van handeling dient terug te denken ; I 1. casus; 12. orationes.
Nationaliteit, vaderland, geslacht, leeftijd, opvoeding en onderricht
worden niet uitdrukkelijk genoemd, maar gezien de loci die Minturno
wèl vermeldt, is er geen reden te veronderstellen dat hij dergelijke
gegevens als irrelevant voor de persoonsbeschrijving zou beschouwen. De door hem gegeven onderverdelingen van de locus a persona
zijn dan ook op te vatten als een greep uit de bekende mogelijkheden.
Hiervoor pleit dat hij zijn opsomming beëindigt met de rhetorische
vraag „quis ignorat ?", wat suggereert dat hij van mening is te veel van
het geduld van zijn lezers te vergen wanneer hij nog meer bekende
stof zou etaleren. Iedere dichter behoort immers in dergelijke zaken
thuis te zijn, vindt Minturno, „ut quid quisque fecerit, quid dixerit,
quid acciderit, declaret" 1.
Wij zien dat de kennis van de loci a persona zoals Quintilianus deze in
zijn Institutio oratoria geeft — en die wij bij andere rhetorici in meerdere
of mindere mate evenzo aantreffen — door Minturno voor de dichters
van groot belang wordt geacht. Hij heeft daarbij uiteraard niet speciaal
het oog op de laus (of de vituperatio) waarin vele van deze loci samengebundeld kunnen worden, maar op de litteraire stof in het algemeen.
Alle persoonsloci vormen immers tezamen het elementum narrationis van
de persona. Wat iemand in het verhaal zegt en doet, wat hem overkomt,
voor dit alles ziet Minturno de stof ter verklaring aanwezig in de verschillende loci a persona. De dichter behoeft slechts de apparatuur van
de inventio in te schakelen om het materiaal voor zijn relaas op het
spoor te komen.
Wat de dichter echter tevergeefs bij Minturno zal zoeken, is een
vingerwijzing met betrekking tot de structuur van de narratio. Men
kan zich o.m. afvragen hoe de dichter zijn relaas moet beginnen, a persona wellicht, of juist a re? Gezien de ruime keuze in mogelijkheden die
het rhetorisch systeem nu eenmaal kenmerkt, is men geneigd te veronderstellen dat het initium van de narratio zowel langs de eerste als de
tweede weg „gevonden" kan worden. Als men Quintilianus opslaat,
blijkt dat men inderdaad hetzij met de persoon, hetzij met de zaak, de
narratio kan openen. Het advies dat de Institutio oratoria geeft voor het
initium narrationis doet denken aan dat voor het exordium'. Ook de
narratio kan men inzetten met het prijzen (of laken) van de persoon en
1

De poeta, pg. 118.

2

Vgl. pg. 61.
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diens adiuncta of ook, kan men beginnen a re' waarbij, zo deelt Lausberg mee", die iibrigen Geschehenselemente causa, locus, tempus, usw
subsumiert werden" 2. Vooral het procédé waarbij de stof aan het
tempus of de locus ontleend wordt, is in de litteratuur bijzonder geliefd
geworden en heeft als plaats-landschaps- en jaargetijdenbeschrijving
tot in de moderne tijd zijn aantrekkingskracht weten te behouden 3.
Dat Minturno de dichter niet met name op de ten dienste staande
middelen om het verhaal te beginnen attendeert, lijkt mij erop te
wijzen dat hij nadere instructie op dit punt overbodig achtte.
.. .

PERORATIO

De peroratio behandelt Minturno niet afzonderlijk. Hij heeft het
perorare slechts even aangestipt als een van de onderdelen van de rede
die de dichter ook moet beheersen 4. De functie die de peroratio in de
redevoering heeft, laat zich ook moeilijk op de poëzie toepassen door
zijn karakter van samenvatting van het behandelde en appèl op de
emoties van de toehoorders, met name verontwaardiging (over de
tegenpartij) en medelijden (met de eigen partij) 5. Curtius wijst erop
dat bij gebrek aan bruikbare voorschriften het slot zowel in de
klassieke als in de middeleeuwse poëzie vaak niet duidelijk onderscheiden of abrupt iss. Dit neemt niet weg dat bepaalde vormen van
beëindiging in de poëzie wel te signaleren zijn, hetzij in vaststaande
formuleringen?, hetzij meer autonoom uitgewerkt.
EXCURS : DE RAMISTISCHE INVENTIO

Uit het bovenstaande hebben wij kunnen opmaken hoezeer een man
als Minturno zich bij zijn uiteenzettingen over (bepaalde facetten van)
de dichtkunst heeft laten leiden door wat vooral bij Quintilianus te
lezen staat. Met andere woorden, aan zijn ars poetica ligt een antiek
stuk rhetorica ten grondslag. Nu is het echter noodzakelijk in het oog
te houden dat de rhetorica, hoe groot haar invloed ook geweest is,
noch in de Oudheid, noch daarna in een vaststaand systeem is onderQuintilianus, Inst. oral., lib. iv, cap. II, 131. Voor het medium en de finis van de narratio,

zie Lausberg, Handb., §§ 3o2-3o7.
2

Handb., §

4
6

Zie pg. 72.

7

301.

3
5

Europdische Literatur and lateinisches Mittelalter,

Europ. Lit. u. lat. Mitlelalt., pg. ioo v.
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Vgl. Lausberg, Handb., §

Lausberg, Handb. §§
pg. 99.

301.

431-442.

gebracht. Ik heb hierboven o.a. gewezen op de verschillende mogelijk-,
heden die er bestonden om de rede in te delen. Deze gedifferentieerdheid zou men als het ware exemplarisch kunnen noemen voor de verschillen die er niet alleen in de Oudheid, maar ook in de Middeleeuwen
en de Renaissance hebben bestaan bij degenen die zich geroepen
voelden de adviezen die men inzake de welsprekendheid zou kunnen
geven in een systeem dat eo ipso een preceptorisch karakter droeg,
onder te brengen. In de Renaissance wordt de zaak nog gecompliceerd
door het feit dat men de inventio vaak aan het gebied van de rhetorica
onttrekt en onder de dialectica laat fungeren. De dialectica nu heeft in
de tweede helft van de i 6e eeuw een hervorming ondergaan waarbij
een strikt systematische denkmethode werd ontwikkeld die, gezien de
identificering van rhetorische en dialectische inventio, tevens een
systematisering van de rhetorische inventio betekende.
De man die in de i 6e-eeuw met de middeleeuwse logica zoals deze
op het Aristotelische denken was gebouwd, gebroken heeft is Petrus
Ramus geweest. In zijn Dialectique (I 5 5 5) heeft hij de denkprocessen
vastgelegd zoals deze z.i. volgens algemene natuurlijke principes verlopen. Volgens hem bestaat er een natuurlijke methode die „entend
son action jusqu'à faire jaillir des vérités de n'importe quel sujet"
omdat zij bevat „les premiers rudiments de la raison humaine" 1.
Omdat Ramus' Dialectique bestemd was voor schoolgebruik en de
jeugd in de tijd van het Humanisme meer vertrouwd was met de
litteratuur dan met de wiskunde, illustreerde Ramus zijn natuurlijklogische methode niet alleen met voorbeelden die ontleend waren aan
het werk van mathematici en filosofen, maar vooral ook aan dat van
redenaars en dichters. Immers „leur pensee comme un miroir fidèle ...
devra vous donner une image de la nature ...". Het denkproces dat
Ramus bij hen constateert, bezit regelmaat en methode „non contents
de démontrer chaque point avec elegance ils embrasseront toute la
question en descendant de l'idée la plus generale aux espèces et aux cas
particuliers" 2.
De categorisering in Ramus' dialectica heeft de duidelijke opzet het
denken volgens een uiterst rationeel en efficient loci-systeem te doen
verlopen. Daarbij is „1'argument tire de la cause de l'objet en question... le plus parfait. Si le dialecticien peut expliquer l'objet de con1 Pierre de la Ramée, Dialectique (1555). Edition critique avec introduction, notes et
commentaires de Michel Dassonville (Genéve 1964; Travaux d'Humanisme et Renaissance, LxvIi), pg. 25.
2 Dial., pg. 25.
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naissance par sa cause, il emploie une méthode contraignante" 1.
Wanneer hij in eenzelfde uitspraak een uitwerking aan de oorzaak
verbindt, „il pose une énonciation vraie et nécessaire" 2. Ook via de
uitwerking kan men opklimmen tot de oorzaak. Want : „Il s'ensuit que
l'existence d'un effet entraine nécessairement l'existence de sa cause" 3.
Deze tweede vindplaats van argumenta biedt echter veel minder
zekerheid dan de eerste, die van de oorzaak. Met Aristoteles constateert Ramus dat „l'effet existant, il n'est pas nécessaire que tout ce qui
peut en être cause existe". De enige zekerheid die uit „1'effet" te trekken
is : „c'est qu'une cause existe" 4. Alle argumenten zijn in het Ramistische systeem te betrekken uit de volgende loci: het reeds genoemde
„paar" cause en effet, volgens de Latijnse en gewijzigde editie van
15 72, causa en effectum 5 waarbij de cause over zes subloci verdeeld
is6 ; het „paar" sujet en attribut essentiel (adjoinct), volgens de genoemde Latijnse editie subjectum en adjunctum7 ; alsmede opposition en
comparaison8, volgens de Latijnse editie, diversa en comparata9. Uit
deze vier reeksen ontstaat dan weer een reeks van loci: notation, coniugaison, definition en distribution10, volgens de Latijnse editie, notatio,
conjugata, definitio en distributio11. Naast al deze, zo genoemde, artificiële
loci bestaan, zoals ook reeds in de klassieke logica (en rhetorica) het
geval was, de niet-artificiële loci, door Ramus authoritez et tesmoignages
genoemd12, in de Latijnse editie, testimonium 13 en waaronder vallen
wetten, getuigenissen — daarbij spreekwoorden — overeenkomsten,
afgedwongen bekentenissen en eden.
Ramus' logische inventio komt erop neer dat steeds de relatie tussen
twee zaken wordt vastgesteld „de telle sorte qu'on obtienne une
énonciation de la forme aRb (= Relatie tussen factor a en factor b)
qui est vraie ou fausse" 14 .
Het zou ons uiteraard te ver voeren dieper op deze nieuwe dialectica
in te gaan, maar aangezien het systeem zowel het werk van de dichters
als van de redenaars onder het aspect van een natuurlijke logica leerde
zien, als ook pretendeerde de methode bij uitstek te zijn voor iedere
Dial., pg. 29.
2 Dial., pg. 29.
Dial., pg. 30.
4 Dial., pg. 30.
5 Dialecticae libri duo, Lutetiae 1572, pg. 6.
6 Zie voor deze subloci die ik hier kortheidshalve niet zal noemen, Dial., pg. 64-72,
Dialecticae, cap. 3-8 (pg. 6-14).
' Dialecticae, pg. 16-2I.
8 Dial., pg. 29.
10 Dial., pg. 88-96.
9 Dialecticae, pg. 21-42.
12 Dial., pg. 96.
11 Dialecticae, pg. 42-55.
14
Dial., pg. 32.
13 Dialecticae, pg. 55-6o.
1

3
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discipline, is het belang ervan voor de praktijk van dichters en redenaars bijzonder groot. Voor hen is het systeem beter hanteerbaar dan
de verzameling loci die Cicero's De inventione, de .Retorica ad Herennium
of Quintilianus, Institutio oratoria verschaft, al doet Quintilianus ook in
een poging tot systematisering het ezelsbruggetje aan de hand van een
vragenreeks die de ermee corresponderende loci als vanzelf oproept.
Ondanks alle verschil in opzet maakt Ramus echter gebruik van de
door de Klassieken in hun dialectica en rhetorica aangewende categorieën. De zo belangrijke loci van oorzaak en uitwerking (causa en
efectum 1) zijn de humanistische redenaar of dichter die vanuit Cicero
of Quintilianus tot de nieuwe logica van Ramus komt, volledig vertrouwd. Zo ook zijn categorieën als definitio, comparatio, similis, ja het
gehele apparaat van begrippen waarmee Ramus werkt, ondenkbaar
zonder de klassieke logica en rhetorica. Alleen de opstelling van de
loci in het strikt rationele systeem is nieuw.
Wat voor Minturno als een beschrijving van plaats geldt, is voor
Ramus een beschrijving van de forma, die tot de categorie van de causa
behoort, nl. „causa per quam res est" 2. Beiden immers citeren de
beschrijving uit de Aeneis I, r. 1 5 nvv. :
Est in secessu longo locus, insula portum 3

etc.

Ramus' forma nu impliceert iedere essentiële vorm, fysisch zowel als
niet-fysisch waardoor een ding zich van een ander ding onderscheidt4. Hoe verhelderend en vereenvoudigend Ramus' opvatting
van de forma waarmee een eerste oorzaak wordt gegeven van het zijn
van het ding ook is, voor de dichter die een plaats beschrijft is het niet
relevant of hij zijn materiaal betrekt uit hetgeen hij locus a loco dan wel
de locus a forma belieft te noemen. In gelijke mate geldt dit voor het
gebruik van hetgeen in Ramus'dialectica als het adiunctum geldt, d.w.z.
i Onder efectum verstaat Ramus, evenals Aristoteles, de uitwerking van hetzij de bona,
hetzij de mala, zoals deze in de laus of de vituperatio gehanteerd worden. Zie Dial., pg.
72-73 ; Dialecticae, pg. i 5-16.
2 Dialecticae, pg. 1 z ; vgl. Dial.: „Forme est cause par laquelle la chose est ce qu'elle
est et est différente de toutes autres choses" (pg. 65).
3 Zie pg. 61. — Dialecticae, pg. 13; dit citaat komt niet voor in de Dialectique.
4 „Ainsi toutes choses naturelles ont leur forme, comme le Lyon, le Cheval, l'Arbe,
le Ciel, la Terre. Ainsi les choses artificielles, comme une maison, une navire. Ainsi
semblablement les choses incorporelles, comme la couleur, la chaleur, la vertu et le vice, a
sa forme. Ainsi générallement toute chose est ce qu'elle est par sa forme et par icelle est
séparée des autres" (Dial., pg. 65).
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schoonheid etc. (ressorterend onder de bona corporis) terwijl de bona
animi bestaan uit deugden als wijsheid, rechtvaardigheid, moed etc.
en de daden die deze kwaliteiten begeleiden 1.
Wanneer men nu de behandeling van het demonstratieve genre bij
de antieke rhetorica-meesters vergelijkt met die van de i 7e-eeuwer
Vossius, ziet men duidelijk hoe groot de overeenkomst is, ondanks
allerlei nuanceringen, waar het de te gebruiken loci betreft ; bij de
Antieken echter is geen algemeen geldig systeem te ontdekken dat de
loci plaatst binnen het kader van onontkoombare relaties zoals dit
bij Vossius het geval is wanneer hij werkend met de categorieën causa
en effectum de daden als effecta van de bona poneert en de bona als causae
van de daden.
Hoewel dus de nieuwe logica van geen gering belang is, zal ik daar
in het vervolg van deze studie slechts incidenteel op terug komen omdat het onderzoek naar een eventuele door de logica beïnvloede structuur van het gedicht niet tot de taak behoort die ik mij hier gesteld
heb.
CONCLUSIE : RENAISSANCISTISCH DICHTERSCHAP

Wij hebben in dit hoofdstuk in enkele grote lijnen gezien, hoe vanaf de
Oudheid de rhetorica een fenomeen is dat niet valt weg te denken uit
de poëzie-theorie en hoe de dichter hetzij in extenso, hetzij summier
altijd weer geconfronteerd werd met de rhetorica. Welke verschillen
er ook tussen dichter en redenaar mochten bestaan, de kunst van de
welsprekendheid moest de eerste even goed beheersen als de laatste.
Gewapend met kennis en inzicht omtrent het exordium en de elementa
narrationis, gewaarschuwd tegen de vitia en geïnstrueerd inzake de
virtutes, gesteund door de voorbeelden der grote dichters — bij wie
men eventueel een hoogst methodisch denkproces kon bewonderen —
en gericht door het postulaat van de universaliteit, kon de renaissancistische dichter zeker niet beweren dat hij zonder middelen van
artistiek bestaan de litteraire woestijn werd ingejaagd. Wat hij op
school in de rhetorica-klas geleerd had, kwam hem later als poëet
uitstekend van pas, en een man als Minturno schroomt niet de eventueel verflauwde kennis weer op te frissen of voor de solide weters opnieuw als onomstreden noodzakelijk voor elke dichter te presenteren.
Het is wel aan te nemen dat een Minturno meer lezers van de laatste
dan van de eerste soort trok, om de eenvoudige reden dat een be1
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schaafd, in letterkunde geïnteresseerd man, vanaf de schooljaren waarin met de Progymnasmata van Aphthonius en Theon de eerste fundamenten werden gelegd voor een succesvolle beoefening van de ars
oratoria voortdurend de rhetorica op zijn letterkundig pad ontmoette.
Melanchthon, Erasmus, en Talaeus mogen dan met hun rhetorische
werken de beroemdste representanten zijn van de renaissancistische
cultus der welsprekendheid, zij bevinden zich temidden van een stoet
geleerden, wier ijver voor het juiste spreken en het juist schrijven
zeker niet minder enthousiast en groot is geweest. In de massa van
instructieve geschriften der i 6e eeuw neemt de lectuur op het gebied
van de rhetorica een opvallend grote plaats in. Om een greep te doen
uit het didactische materiaal dat F. Buisson in zijn repertorium bijeengebracht heeft : daar zijn rhetorica's als Cannartus, Compendium
rhetoricae (I 5 8 5 ), Caulerius, 1?hetoricum libri V (I 5 94), Natalis Comes,
De terminis rhetoricis libri quinque 056o), Dresserus, Rhetoricae inventionis,
dispositionis et elocutionis libri IV (I 5 67), Furius, Institutionum rhetoricarum libri III (I 5 5 4) , Garsias, De ratione dicendi libri duo (I 5 6 1), en
florilegia als Aldus Manutius jr., Elegantes et copiosae latinae linguae
phrases (I 5 74), Artopaeus, Latinae phrases elegantiae expotissimis authoribus conscripta 0534), Joannes Bentzius, Thesaurus pure loquendi et
scribendi graeco-latinus novus ex Isocrate, Cicerone aliisque concinnatus (I 5 94)
etc. etc.l.
Bovendien had de poëzie in de humanistische periode als erfenis
van de Middeleeuwen een vaste plaats in de rij der wetenschappen
gekregen, en wel in de groep van logica, dialectica, historia, grammatica en rhetorica, omdat zij alle als belangrijkste characteristica
gemeen hebben de interesse voor het woord, de uiteenzetting en het
algemeen geldige2. Men kon weliswaar van mening verschillen over
de plaats die de poëzie binnen het geheel der wetenschappen toekwam, maar steeds blijft zij van het grootste belang. Op grond
van de ethische roeping van de poëzie, als vervolmaakster van
de menselijke ziel, wordt zij geacht „the greatest of all human activities"3 te zijn. En omdat spreken en handelen — de twee bezigheden die
volgens een Italiaans theoreticus het nodigst en nuttigst zijn van alle
menselijke activiteiten, — in haar samenvallen wordt zij gekenschetst
als „the most worthy of study" 4 ; ja zelfs wordt zij tot de universele
-

R pertoire des ouvrages pédagogiques du XVIe siecle (Paris i886), passim.
2 Weinberg, A hist. of lit. crit., vol. i, pg. 5.
Weinberg, A hist. of. lit. crit., pg. 8.
4 Weinberg, A hist. of lit. crit., pg. 9; de theoreticus is Alessandro Lionardi (Weinberg,
A hist. of lit. crit., pg. 9).
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wetenschap verheven „because it teaches the lessons of all others and
because through its allegory ... it contains the essential doctrines of all
others"". Wat de poëzie fundamenteel onderscheidt van de haar verwante wetenschappen, is in de ogen van de Renaissancisten enerzijds
gelegen in haar doeleinden die van moralistische aard zijn, anderzijds in
de hantering van een specifiek poëtisch taalapparaat, d.w.z. „the
matter of rhythm and rhyme, the figures and tropes which are regarded
as peculiar to poetic expression" 2. Een vrijer taalgebruik en een
stoutmoediger ornatus dan aan het proza betaamt, alsmede een sterker
ethisch engagement, zijn de criteria die voor de dichtkunst als wetenschap aangelegd worden. Niemand onder de theoretici wij st er echter
op, dat gedicht en redevoering zich door een geheel andersoortige
structuur van elkaar zouden onderscheiden. Niemand ontwerpt b.v.
een inventio die uitsluitend geschikt is voor poëten (of meent dat de
dichterlijke inventiviteit zich aan iedere leerbaarheid of regel onttrekt,
zoals wij thans veronderstellen) ; steeds bouwt men voort op wat de
rhetorische inventio omtrent de stofvinding placht te leren. Of men
veronderstelt stilzwijgend dat de lezer op de hoogte is van de ars
rhetorica en houdt zich uitsluitend bezig met de problematiek op het
eigenlijk poëtisch niveau.
Nu — afgezien van rijm, ritme en als „poëtisch" aangemerkt taalgebruik — de rhetorica in de Renaissance evenals in de Middeleeuwen
voor de fundamentele organisatie van de dichterlijke stof had te
zorgen, ligt het voor de hand dat wij in de structuur van een willekeurig brok Renaissancepoëzie de aanwezigheid kunnen betrappen
van een stuk rhetorische inventio. De lectuur van verhandelingen als
die van Minturno zal zich in zijn uitwerking zeker niet beperkt hebben
tot een dieper inzicht in de antieke litteratuur in het algemeen of tot een
beter begrip van Vergilius in het bijzonder. Op de in rhetorica
getrainde lezers drong immers van alle kanten het besef aan van de
hoogheid der poëzie, de welsprekendheidskunst overtreffend in haar
taak en taalmiddelen en uitgeroepen tot de nobelste der wetenschappen ; en wanneer men zich, aangeprikkeld door deze lof van de dichtkunst, óók aan het schrijven van gedichten zette, zal men dankbaar
gebruik hebben gemaakt van wat de rhetorica placht te leren en waarop de poetica stoelde.
Intussen was wellicht de minder geleerde poëet, wanneer hij bv.
een fraaie descriptio loci leverde, zich ternauwernood bewust dat hij de
1
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2 Weinberg, A hist. of lit. crit., pg. 13.

locus a loco voor zijn stofvinding had benut of, in termen zo gangbaar in
de nieuwere logica, dat hij een van de causae van de zaak, nl. de forma
had onthuld. Evenzo zal de dichter die uitvoerig het portret van zijn
schone beminde schilderde, zich er nauwelijks rekenschap van gegeven hebben dat hij gebruik maakte van een uitvoerige poëtische
formule die voortgekomen was uit hantering van de locus ab habitu
corporis of, om de term weer te gebruiken die in de nieuwere logica
opgeld doet, uit de hantering van de adiuncta van de persoon.
De dichters werden immers geleid door de litteraire mode van hun
tijd die ontstond door navolging van en edele wedijver mèt algemeen
bewonderde grootmeesters. Inderdaad zal men dergelijke overwegingen met betrekking tot een min of meer „onbewuste" wijze van dichten moeten laten gelden. Maar daarbij is het nodig toch enkele
restricties te maken. Ten eerste moet men bedenken dat de vervaardiging van poëzie, hoe hoog deze ook geschat werd, in de Renaissance
onder een veel technischer en veel meer léérbaar aspect werd beschouwd dan thans het geval is ; en ten tweede dat de ontwikkelde
dichters er niet afkerig van waren hun ontwikkeling — en daaronder
uiteraard het beheersen van rhetorica en poetica — ook te tonen. Het
manipuleren met taal en stof was hun weliswaar tot een tweede natuur
geworden, maar — het dichterlijk talent eenmaal gegeven — slechts
dank zij grondige litteraire oefening. Daarbij schoolde men zich aan de
voorschriften en aan de modelauteurs die volgens deze voorschriften
waren gecanoniseerd. Gezien het karakter van ars dat nu eenmaal aan
de dichtkunst verleend was en gezien haar alom aanvaarde verwantschap met de rhetorica, lijkt het mij dat de Renaissancistische beoefenaars van de dichtkunst in het algemeen minder huiverig waren
voor de bewustmaking van hetgeen zij deden dan wij dit in de moderne tijd zijn. De intellectualistische inslag van de Renaissance staat
er m.i. borg voor, dat ook waar de dichters alleen maar het litteraire
patroon van hun tijd schijnen te volgen, het besef aanwezig is — althans
zeker bij de ontwikkelden die hun Klassieken op de traditioneel
rhetorische wijze hebben leren kennen — dat zij voor de compositie van
hun verzen naar vorm en inhoud aan het rhetorica-onderwijs schatplichtig zijn. En bovendien hebben de letterkundige modestromingen
zelf tenslotte hun voedingsbodem in de rhetorische ondergrond van de
litteratuur. Waar dus een dichter zich er niet van bewust zou zijn wat
hij aan de rhetorische precepten verschuldigd is, daar wijst het
onderzoek van het litteraire patroon dat hij volgt, in de meeste gevallen naar het rhetorisch handboek als de kiem of het fundament.
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S
de funeraire poezie

Nadat wij nu in het algemeen gesproken hebben over de verwantschap
tussen poetica en rhetorica, en gezien hebben hoe de praktische instructie van de dichter, afgezien van de behandeling van rijm en
ritme, parallel loopt aan die van de redenaar, zullen wij ons thans
gaan bezig houden met de vraag, in hoeverre de dichter voorgelicht
werd omtrent de structurering van in het bijzonder funeraire poëzie en
welke voorschriften daar een rol speelden.
Wanneer wij ons voor een eerste oriëntatie weer tot Minturno
richten en zien op welke wijze hij de klassieke treurzang, de elegia
funebris, behandelt, is het antwoord dat wij bij hem op de gestelde
vraag vinden weliswaar niet bevredigend, maar het opent toch wel
enig perspectief.
HET GENRE EN ZIJN SOORTEN

Zoals gebruikelijk in de poetica's geeft ook Minturno eerst de genese
van het genre. Gelijk alle geleerden van de Renaissance plachten te
doen, sluit ook hij zich aan bij de opvatting van de Klassieken dat de
elegia oorspronkelijk een klaagzang over de doden zou zij n 1, die zich
echter ontwikkeld had tot een zang over de heerlijkheden en de
smarten van de liefde. Terloops somt hij de namen op van enige andere
specimina binnen het genre van het treurdicht, zoals de nenia, het
epicedium, het epitaphium 2 en noemt de uitvinders van de elegie, alles
De antieke etymologen voeren de term dan ook terug op -t-r6 di X&yety ¶O -r eOvec yrocS
en op &no I" 05 iX ou. Zie Pauly-Wissowa, Real-Encyclopddie, Bnd. v (Stuttgart 1905),
kol. 2261.
2 Aan de monodia, nog weer een andere treurzang, besteedt Minturno afzonderlijke aandacht op pg. 418 van zijn De poeta.
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overeenkomstig de traditie'. Dan komt hij tot de eigenlijke taak van
de elegieëndichter en hier is het dat Minturno voor ons doel waardevolle inlichtingen verstrekt. „Munus erit", zo schrijft hij, „proprium
Elegiaci poetae sic miserabiliter dicere, ut in miserationem adducat.
Genus autem, in quo praecipuè versabatur hcc poesis, honestum erat,
& veró demonstrativum, cum positum esset in funebri lamentatione,
atque in laudando, qui diem obijssent" 2. De taak van de elegicus, zo
deerniswekkend mogelijk te schrijven, koppelt Minturno direct aan de
oorsprong van het genre, de lijkklacht en lofprijzing der gestorvenen.
De oorzaken die tot de wisseling van de elegia funebris tot elegia amatoria
geleid hebben, zet Minturno niet nader uiteen. Hij constateert slechts
dat langzamerhand de elegie overging tot „res leviores" en liefdeselegie werd. De gestalte van de elegie, het gebruik dat door de dichter
gemaakt wordt van het prooemium, de expositio, de digressio, de verschillende loci etc. demonstreert Minturno aan de erotische elegieën
van o.a. Ovidius, Propertius en Tibullus, terwijl de elegia funebris alleen
vertegenwoordigd wordt door enkele passages uit de Consolatio ad
Liviam 3 van de pseudo-Ovidius, voor Minturno nog Ovidius zelf.
Voor ons onderzoek van belang is dat klacht en lof in het zo juist
vermelde citaat de twee karakteristieken genoemd worden die de
„oorspronkelijke" elegie, de elegia funebris en de funeraire poëzie in het
algemeen bepaalden. De inventio van de laus is ons bekend : de loci van
de persoonsbeschrijving zijn door Minturno uitvoerig opgesomd en
wij herinneren ons dat hij zijn catalogus beëindigde met een „quis
ignorat" als wilde hij het geduld van zijn lezers niet langer op de proef
stellen door uiteen te zetten wat iedereen reeds lang wist. Wanneer
Minturno hier de laus als een van de genre-bepalende kenmerken van
de elegia funebris noemt, kon hij er dus zeker van zijn dat zijn publiek
niet onbekend was met de middelen om voor deze lof de stof te
vinden. Wat een Renaissancistisch publiek onder de klacht verstond,
zullen wij zo dadelijk gaan bezien 4.
Daar Minturno slechts vluchtig aandacht schenkt aan de overige
specimina van het klassieke treurdicht, zijn wij dus op andere geschriften aangewezen wanneer wij de kennis die de Renaissance om1

3

De poeta, pg. 405-407.
2 De poeta, pg. 406.
De poeta, pg. 406 vv. — De Consolatio ad Liviam is geschreven bij de dood van keizerin

Livia's zoon Drusus Germanicus, die in Germanië door een val van zijn paard om het
leven kwam (9 v. Chr.). Zie over dit gedicht, Pauly-Wissowa, Real- Encyclopddie, Bnd. iv
(Stuttgart 1901), kol. 933 -947.
4 Zie pg. I09, I13-115.
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trent de diverse soorten treurpoëzie bezat, vollediger willen achterhalen. Het blijkt dan dat men de verschillende soorten in verband
bracht met de verschillende funeraire gebruiken die de Oudheid kende.
Zo expliceert Scaliger in zijn behandeling van het funeraire gedichte
het verschil tussen epitaphium en epicedium, met een beroep op het
gezag van Servius, aldus : „Epicedium enim dici corpori nondum
affecto sepulturae, epitaphium ad tumulum ipsum" 1. Het epitaphium,
verklaart Scaliger ons, is de funebris oratio, de redevoering bij het graf
van degenen die kunnen bogen op buitengewone verdiensten; soms
ook doet de term dienst om het opschrift (elogium) aan te duiden dat op
het graf is aangebracht. De funebres orationes, zo vernemen wij kunnen,
tot jaarlijkse herdenkingsplechtigheden verheven worden, waarbij
Scaliger herinnert aan de redevoering van Pericles, zoals deze bij
Thucydides voorkomt3. Geschiedt een dergelijke herdenking niet in
proza maar in versvorm, wordt dus een lied aangeheven in plaats van
een rede uitgesproken, dan spreekt men van inferiae of parentalia. Het
enige nu, zo wordt opgemerkt, wat het „eenmalige" epitaphium
onderscheidt van het jaarlijkse, is dat bij het laatste ieder smartbetoon achterwege blijft : „nemo enim iam annum biennumve defunctum deflet". Voor het overige is er geen onderscheid. Zonder dat dit
expliciet verklaard is, bevat de mededeling over de epitaphia en de
inferiae de bevestiging van de inhoudelijke gelijkheid tussen proza en
poëzie. De monodia, weet Scaliger ons verder te informeren, is een
treurzang, aangeheven door telkens een ander naar voren tredend lid
van het koor, terwijl de threnus gebruikt werd wanneer het ging om de

verwoesting van steden.
Ten aanzien van de threnus wordt ons nog iets meer verteld door Thomas Corraea, die in 15 69 in Venetië uitgaf De toto eo poematis genere
quod epigramma vulgo dicitur, et de iis, quae ad illud pertinent, libellus. Volgens hem werd de threnus, die ook voor de usuele rouw om de gestorvene gebezigd werd, misbruikt door de professionele klaagvrouwen. „Habebant namque compositum carmen accomodatum
omnibus funeribus ; quod cuivis funeri accomodabant" 4. Ook licht
hij ons in over de nenia, die door Scaliger wel in de titel van zijn des2 pg. 168, le kol.
i Poetic. lib. sept., lib. III, cap. cxxll, pg. 167-168.
s Nl. de redevoering gehouden in de Kerameikos, ter ere en memorie van de gesneuvelden in de Peloponnesische oorlog. Zie Thucydides, [Works.] With an English translation
by C. Foster Smith. History of the Peloponnesian war. Book II (London etc. 1918. The
Loeb classical library), Cap. xxxv - XLVI.
4 De toto... genere, pg. 74.
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betreffende caput genoemd wordt, maar waaraan hij bij de behandeling der verschillende soorten voorbijgaat. Volgens Corraea is de nenia
een treurzang die „ad rogum canebatur" en hetzelfde kunnen wij lezen
in Jacobus Pontanus, Poeticarum institutionum libri tres (Ingolstadii
15 94). Pontanus voegt er nog aan toe dat het ook mogelijk is de nenia
te laten klinken „in funere" en bovendien wijst hij erop dat deze zang
„concinebatur ad tibiam" 1. Scaliger daarentegen meende dat een
dergelijke zang die plaats vond als het lichaam nog niet in het graf
was gelegd, met de term epicedium aangeduid werd. Corraea vermeldt
het epicedium eveneens, maar zijn opmerking dat wij daarin te doen
hebben met een lied tijdens de uitvaart „dum solverentur iusta" 2,
blijft vaag voor wie zich niet aan het onderzoek gezet heeft van de
tijdsmomenten waarop deze „iusta" binnen het begrafenisgebeuren
plaats vonden, hetzij volgens humanistische inzichten, hetzij op grond
van klassieke gegevens. Aan elogium en epitaphium wijdt Corraea eveneens aandacht. De laatste term gebruikt hij, evenals Scaliger, in de
drievoudige betekenis van a. grafrede, b. tot jaarlijkse plechtigheid
verheven grafrede of treurdicht, en c. grafschrift; het grafschrift op de
Romeinse dichter Ennius en een paar elogia aan de Aeneis ontleend,
dienen daarbij als illustratiemateriaal 3.
DE BEHANDELING VAN DE STOF
A. SCALIGER EN CORRAEA

De behandeling van de stof waaruit het genre der funeraire poëzie bestaat, ongeacht de verschillende specimina, is bij Corraea en Scaliger
aanmerkelijk royaler dan bij Minturno. De laatste constateert slechts
dat het funeraire gedicht bestaat uit smartbetuiging en lofprijzing 4,
doch de beide anderen gaan uitvoerig op de materie in, Scaliger
systematischer dan Corraea.
Decorum
Scaliger begint met een opmerking van algemene aard. Hij wil dat
rekening gehouden wordt met de staat van de overledene (bevelhebber, magistraat, privépersoon, man, vrouw, kind etc.) ter ere van
wie het gedicht geschreven wordt. Corraea is dezelfde opvatting toe1

3

Lib. III, pg. 2 14.
De toto ... genere, pg. 75 vv.

2 De toto ... genere, pg. 71.
4 Zie pg. 99.
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honestum'. Wanneer Quintilianus ten behoeve van de redenaar al
erop wijst dat diegene pas juist spreekt „qui non solum quid expediat,
sed etiam quid deceat inspexerit" 2, hoeveel te meer geldt dit voorschrift dan voor de idealiserend imiterende dichter, wiens didactische
taak het immers is de dingen uit te beelden, niet zoals ze zijn, maar
ota e tvoc 36.. Wij moeten ons er goed rekenschap van geven dat van
rhetorisch standpunt geen scherpe scheiding mogelijk is tussen stof en
stijl. Door de stijl moet de op de juiste wijze geïnventeerde stof optimaal gerealiseerd worden, zodat de inventio en elocutio altijd hand in
hand gaan.

Prooemium
Vervolgens lezen wij in de Poetices libri septem een advies met betrekking tot het gebruik van een prooemium. Dit kan kalm zijn, overeenkomstig de gemoedsgesteldheid van de bedroefden en verslagenen.
Ook is het mogelijk van uitroep (exclamatio) en syllogisme in vragende
vorm (interrogatio) gebruik te maken, alsof wij bij ons zelf overwegen
wat te doen. Het dilemma waarvoor wij gesteld worden is : hoe moeten
wij zwijgen en tegelijkertijd spreken, want de smart dwingt ons tot het
eerste en de plicht tegenover de dode tot het tweede, terwijl de voortreffelijkheid van de overledene ons geen keus laat en ons tot beide
noopt3.
Bij Corraea ontmoeten wij een vrijwel eendere passage en het lijkt
er welhaast op of de auteur hier alleen maar getracht heeft de gedachten, die in de Poetices libri septem naar voren zijn gebracht, wat te verduidelijken. Hij schrijft althans dat aangegeven moet worden wat ons
noopt tot spreken en zwijgen, door welke smart wij zijn bevangen en
wat de plicht en de kwaliteiten van de gestorvene van ons eisen,
hoewel de smart ons het spreken belet 4.
1

Voor de „Qualitátsalternative" honestum-turpe dat het genus demonstrativum beheerst, zie

Pg. 57.

Inst. orat., lib. xi, cap. i, 8.
„Poematis ingressus interdum cum prooemio eoque leni, & maestis atque etiam attonitis convenienti. aliquando ab exclamatione aut interrogatione, ita ut nos metipsos interrogemus, quasi putantes rationes consilii nostri. Quomodo nobis dicendum simul et silendum. Hoc dolor, illud officium, utrumque defuncti virtus persuadet" (pg. f68, ie kol.).
4 „Algquando per exclamationem modo per interrogationem, ut nos metipsos rogemus;
ut expectemus responsionem... petamus a nobis ipsis rationem consilij nostri, significemus interdum quid nos loqui, quid silene cogat; quo dolore afficiamur : quod officium
exigit & virtutes demortui postulent, loqui nos : quamvis impediat luctus" (De toto .. .
genere, pg. 67).
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worden. Voor het geval dat de dood of doodsoorzaak als een vijandige
persoon wordt voorgesteld zou men zelfs van een locus ab adversariorum
persona kunnen spreken, de locus waar men de stof vindt om de tegenstander, zoals wij gezien hebben, nu eens gehaat dan weer verachtelijk
te maken1. Een dergelijke vituperatio behoeft natuurlijk niet uitsluitend
gebonden te zijn aan het prooemium, maar kan voorkomen als lakende
beschrijving van de oorzaken (locus a causa) die tot de dood geleid
hebben en aldus het verdriet om de gestorvene tot uitdrukking brengen. Wij zullen hierop nog nader terugkomen 2. Het resultaat van een
dergelijk „invehi" is dat al direct een sterk appèl op de emoties wordt
gedaan (7cc»1)), terwijl de door Scaliger aanbevolen kalme inzet de
i)D ' tot oogmerk heeft.
Op het dilemma zwijgen-dan-wel-spreken wil Scaliger laten volgen
een „explicatie personae vel nostrae, vel iubentis nobis : quad excusari
non potuit" 3. Bij deze explicatio personae, de uiteenzetting die gevraagd
wordt omtrent de persoon van de dichter of van de opdrachtgever
waardoor duidelijk wordt dat men zich aan spreken niet heeft kunnen
onttrekken, zoals Scaliger schrijft, worden geen nadere toelichtingen
gegeven. Voor de tijdgenoten, die de eisen kenden welke aan het
prooemium werden gesteld, konden echter nauwelijks moeilijkheden
rijzen. Men wist dat hier eveneens gedoeld werd op stof, gezocht bij
de locus a persona sua, en dat de dichter hier datgene omtrent de eigen
persoon of de persoon van de opdrachtgever zou expliceren wat de
sympathie van de lezers zou opwekken. Het meest voor de hand ligt
dat men vermeldt welke de relatie is tussen de gestorvene en de dichter ; dat men verzekert te spreken uit genegenheid, vriendschap of
waardering, waardoor duidelijk wordt hoezeer de dichter als verwant, vriend of ambtgenoot onder het verlies gebukt gaat.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat volgens Scaliger en Corraea
in het prooemium van het funerair gedicht de rouw reeds tot uiting
wordt gebracht, hetzij door kalm en gematigd in te zetten overeenkomstig de gevoelens van de bedroefden (locus a persona sua), hetzij
door uit te varen tegen de dood of de doodsoorzaak (locus a rebus ipsis),
hetzij door het te berde brengen van een dilemma (b.v. zwijgen of
spreken).

zie pg. 63.
Zie pg. 109.
8 Poetic. lib. sept., lib. III cap. cxxii, pg. 168,
Ie-2e kol.
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Laus
Op het prooemium laat Scaliger volgen „laudes non solum mortui, sed
etiam mortis"'-, d.w.z. dat de lofprijzing, uit compositorisch oogpunt
bezien, de plaats inneemt van de narratio en veelal ook narratieve
elementen bezit. Als voorbeeld voor de beide laudes van dode en dood,
verwijst Scaliger naar het epitaphium dat hij zelf geschreven heeft voor
degenen die bij Wenen gevallen waren in de strijd tegen de Turken.
Hij geeft de lezers van zijn ars poetica dus geen theoretische opsomming
van de mogelijke laudatieve loci, maar verwijst direct naar de litteraire
praktijk.
Dit epitaphium bleek bij naspeuring geen gedicht te zijn, maar een
oratio funebris die opgenomen is in Scaligers Epistolae et orationes2. Door
de verwijzing naar dit proza-epitaphium demonstreert Scaliger ongewild nog eens de gelijkheid van de inventio-techniek voor redenaars en
dichters.
Door middel van welke loci a persona de lof van het individu gevonden kon worden, hebben wij hierboven uitvoerig uiteengezet 3.
Uiteraard kan en behoeft men niet alle loci a persona te gebruiken die in
de rhetorische handboeken worden opgesomd. Men kan volstaan met
de hoedanigheden waarop men het volle licht wil laten vallen, en de
descriptio of narratio daarvan dusdanig opzetten dat bij de lezer de
hoogste graad van bewondering en sympathie voor de gepresenteerde
deugden zal ontstaan. Wij hebben gezien welke adviezen Cicero
daarvoor gaf en ook hier volsta ik met te refereren aan hetgeen reeds
eerder is behandeldo.
Waar het de „laus mortis" betreft, die Scaliger naast de „laus mortui"
aanbeveelt, hebben wij te doen met de lofprijzing van een algemeen
begrip. Ook deze laus is volgens de regels der inventio te vinden. Daarbij wordt een belangrijke rol gespeeld door een van de loci a re waarvoor ik hierboven naar Lausbergs Handbuch verwezen heb 5, nl. de
locus a finitione. Zo summier mogelijk gezegd gaat het hierbij om het
volgende :
De locus a finitione is de vindplaats voor materiaal waar het de
definitie van het object betreft. De definitie bestaat uit het aangeven
van vier delen waardoor het object bepaald wordt, te weten genus,
species, differentia en proprium. Bij de laus (of vituperatio) amplificeert men
de langs deze weg gevonden definitie in prijzende (of lakende) zin,
Cap. cxxTr, pg. 168, 2e kol.
3

Zie pg. 8i vv.

i
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4

2 [Ed. F. Dousa. ] Hanoviae, '6'2, pg. 312-358.
5 Zie pg. 77 noot 2.
Zie pg. 8z.

alle middelen gebruikend die de stijl rijker kunnen maken en de
emotionaliteit weten op te wekken. Men kan ook van een volledige
definitie afzien en een selectie maken uit een aantal eigenschappen die
het object bezit, welke eigenschappen men dan zo overtuigend mogelijk evoceert waarbij uiteraard ook de rhetorische technieken te hulp
worden geroepen om zo goed mogelijk te delectare en te moveren.
De „lans mortis" nu die Scaliger in zijn epitaphium geeft, richt zich op
de species krijgsmansdood, een keuze die in overeenstemming is met
het onderwerp, de lofprijzing van de gesneuvelden in de oorlog tegen
de Turken. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de differentia
ten opzichte van andere zaken. De heldhaftige mentaliteit die de dood
niet vreest en die tenslotte resulteert in de krijgsmansdood, wordt
steeds als superieur aangemerkt in vergelijking met andere gedragingen. Dit tegenover elkaar plaatsen van superieur en inferieur waarbij
men vergelijkenderwijs de hoedanigheid van het te prijzen object of
begrip in het licht stelt, is een van de twee methoden waarvan men bij
de definitie gebruik kan maken 2. Door exempla 3, pittig woordspel 4,
gedachten gegoten in de vorm van een sententia 5 en formuleringen die
op het gevoel spelen 6, brengt Scaliger aangename afwisseling teweeg
en weet hij te appelleren aan de emotionaliteit. Dit alles vormt de
amplificatio van het ene argumentum waaruit de „laus mortis" hier
bestaat: het is schoon en eervol als krijgsman voor het vaderland de
dood te vinden.
Corraea is over de laus uitermate kort. Hij noemt slechts de te gebruiken loci van de personen/aus: „studia, aetatis gradus, dotes animi,
facta, ingenium" 7.
1

Zie voor de ingewikkelde locus a finitione, Lausberg, Handb., 55

,

250, 392. De inventio

van het definiëren waar het kwesties van universele aard betreft, wordt zeer instructief
behandeld in Cicero's Topica, cap. xxi, 79-xxIII, 90.
2 „Cum autem quaeritur quale quid sit, aut simpliciter quaeritur aut comparate
Comparationum autem duo [genera], unum de eodem et alio, alterum de maiore et
minore" (Cicero, Topica, cap. xxii, 84).
3 „Memini Romanos, viros fortes atque incomparabiles si sine cruore vicissent, ovantes
urbem introire, pleniore triumpho denegato, consuevisse ... Adeo illi volebant existimari
aliquid intelligi posse, quod esset plus quam vincere hoc erat pro victoria mori" (Epistolae, pg. 347).
4 „Nam inter fati beneficia connumeratur à sapientibus sua in terra mori, quanto felicius
pro sua?" (Epistolae, pg. 345 - 346).
5 „Natura enim viventis est mori, poena malis, via fortibus à virtute ad immortalitem"
(Epistolae, pg. 348).
6 „Profecto vera patria viro forti caelum est" (Epistolae, pg. 348).
7 De toto ... genere, pg. 68.
...
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Iacturae demonstratio
Na de laus van zowel de dode als de dood, adviseert Scaliger, volge
een iacturae demonstratio in een hoe langer hoe „incitatiore narratione in
qua immoratio & amplificatio auget amissae rei desiderium, à qua
parte statim luctus" 1.
De lof van de dode loopt dus uit op het aanwijzen van de betekenis
van het verlies (iacturae demonstratio) en terwijl de verteltrant steeds
bewogener wordt, siert men het relaas op met uitbreidingen die ten
doel hebben het gemis van het verlorene des te sterker te doen
gevoelen; zo sterk dat slechts de weeklacht (luctus) hierop nog kan
volgen. Voor zover de iacturae demonstratio het belang van de heengegane aantoont, is er sprake van verbindingen met de laus, voor zover
de leegte betreurd wordt die de gestorvene heeft achtergelaten, is er
sprake van verbindingen met de luctus. De iacturae demonstratio neemt
daarom een tussenpositie in, zijnde tegelijkertijd een naspel van de
laus en een voorspel van de luctus. Het doel ervan is het auditorium
diep te doordringen van de waarde die de gestorvene gehad heeft.
Om dit psychische proces tot stand te brengen moet de dichter,
volgens Scaliger, bij de iacturae demonstratio in het bijzonder twee
figuren aanwenden : immoratio en amplificatio. De term immoratio2 is hier
gebruikt waar de klassieke rhetorica spreekt van commoratio. De
commoratio houdt in : het blijven toeven bij de centrale (soms ook bij
een willekeurige) gedachte die de redenaar of de dichter tot uitdrukking wil brengen en door steeds weer het zelfde te zeggen in andere
bewoordingen3. Dit betekent dat in de iacturae demonstratio vooral de
ornatus aan bod komt en deze bewerkstelligt, gelijk wij weten, niet
alleen de delectatio, maar ook de emoties 4. Nu het erom gaat het verlangen naar het verlorene te vermeerderen, wordt dus een krachtig
appèl gedaan op de emoties. Zij moeten in zo sterke mate opgewekt
worden dat zij geheel de overhand krijgen en er voor niets anders
meer plaats is dan voor algehele rouw.

i Cap. cxxii, pg. 168, ze kol.
2 Immoratio = moratio, perseverantia. Zie Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et
infimae latinitatis, tom. iv (Niort 1885), pg. 301, le kol.
3 Over deze figuur, die een bepaalde vorm van de expolitio is, zie ook Lausberg, Handb.,
aliud et aliud dicere ..." (zie Rhetorica ad Herennium, lib. iv, cap. XLII, 5 4, waar
§ 83o.
gehandeld wordt over de drie manieren waarop een expolitio tot stand gebracht kan worden.
4 Zie pg. 68 noot 8.
—. „ ...
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wanneer er gesneuvelde krijgsmakkers met een lijkrede of een lij kdicht geëerd worden, het geluk voor de achterblijvenden nog in leven
te zijn. Bij het redigeren van de troostargumenten heeft Scaliger vooral gedacht aan strijdende militairen, zoals blijkt uit de exhortatio
waarmee hij de consolatio wil besluiten. Het accentueren van de exhortatio, de aansporing tot de overlevenden om dezelfde moed en
mentaliteit te tonen als degenen die thans gevierd worden om hun
eervol sterven, is ongetwijfeld geïnspireerd op Pericles' grafrede voor
de gevallenen in de Peloponnesische oorlog'.
Corraea is, waar het de troost betreft, gericht op het burgerlijke
sterfgeval. Hij noemt als lod uitsluitend religieuze zaken : „polliceri
vitam beatam; precari quietem, gaudium, vitam perpetuam" 2. Bij
de exhortatio beperkt hij zich tot de aansporing aan het nageslacht „ut
non obliviscatur laudis illius"3. En al naar gelang iemands hoedanigheden zijn wijsheid, zijn beroep (militair, priester etc.) of vaderland
worden deze adiuncta aangesproken, respectievelijk de Muzen,
Apollo, Minerva etc. of Mars, religio etc. of de Tiber, de Arno etc.
Wat Scaliger en Corraea hier als troost naar voren brengen, zijn
argumenten die thuis horen in het genre der consolatio, een genus dat
sedert de Oudheid intensief gecultiveerd werd en zijn oorsprong
neemt bij de antieke moraalfilosofen. De Griekse wijsgeren schreven
tractaten, stoïsch van aard, over de genezing der smarten, zoals de
medici deden met betrekking tot het cureren van ziekten 4. De eerste
Latijnse consolationes die tot ons gekomen zijn, zijn vertroostingen
geschreven aan Cicero in verband met de dood van zijn dochter
Tullia5. Uit een brief aan zijn vriend Atticus blijkt dat Cicero zelf
grondig geïnformeerd is over hetgeen er op het gebied van de troostlitteratuur was verschenen. Hij schrijft althans bij het zoeken naar een
remedie tegen de smart om Tullia's sterven: „nihil ... de maerore
Thucydides. Hist. of the Pelop. war, lib. II, cap. xxxv vv.
2 De toto...genere, pg. 68.
3 Ibid.
4 Over het psychotherapeutische doel dat Stoici en Epicureeërs met de beoefening van
consolationes nastreefden, zie R. Kassel. Untersuchungen Zur griechischen und romischen Konsolationsliteratur (München 1958), pg. 17-32. — Het beroemdste boek in dit opzicht was het
werk van Krantor, een Academiefilosoof die ten behoeve van een vader die zijn kinderen
verloren had alle troostrijke beschouwingen bijeenbracht die over de dood opgeld deden.
Dit „gouden boekje", zoals Cicero het noemt, is ons niet overgeleverd. Daar het echter
alle consolatieve wijsheid bijeengezameld had, waarover Griekenland beschikte, was het
de bron waaruit de antieke auteurs voor het vervaardigen van consolationes konden putten.
5 C. Buresch, Consolationum a Graecis Romanisqae scriptarum historia critica
(Leipziger Studien zur classischen Philologie, Bnd, 9, Heft I, (Leipzig 1887), pg. 94.
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Th. Ch. Burgess geeft een handige samenvatting van het troostmateriaal dat bij de Grieken in zwang was'.
De consolationes hebben hun taak door de eeuwen heen getrouw volbracht, en de ontwikkelde tijdgenoten van Scaliger zullen dan ook in
de voorgestelde troostargumenten van het funeraire gedicht een
vertrouwde traditionele stof herkend hebben.
Zowel uit de behandeling van het epitaaf bij Scaliger als bij Corraea
komen als samenstellende delen naar voren : laus, iacturae demonstratio,
luctus, consolatio met exhortatio. Hoewel hij niet de volledige stof waaruit men een epitaphium kan samenstellen, behandelt, noemt Corraea
wel de verschillende onderdelen waarvan men gebruik kan maken :
„luctus, laudes, consolatio, exhortatio, explicatio damni, & iacturae,
amplificatio rerum, ut desiderium amissi augeatur : addenda tamen
consolatio" 2. Een opsomming die, zoals wij zien, het schema van
Scaliger op de voet volgt.
De componenten, door Scaliger en Corraea genoemd, kunnen
weliswaar alle gebruikt worden in het funeraire vers, maar het is geen
bindende noodzaak. Evenmin is de bij Scaliger en Corraea aangetroffen volgorde canoniek. De regels zijn hier, evenals in de rhetorische
handboeken, slechts wegwijzers en geen bindende voorschriften.

B. JACOBUS PONT ANUS

Aanmerkelijk uitvoeriger dan Scaliger of Thomas Corraea handelt
de Duitse Jezuïet Jacobus Pontanus (Jakob Spanmuller) in zijn
Poeticarum institutionum libri III (Ingolstadt 15 94) over het epitaaf 3.

Schantz weinig voorkomend bij de Grieken). iv. memoriae decus et gloriae spes. v. funerum magnificentia. vi. immortalitas. Deze argumenta worden gegoten in formuleringen van
de volgende aard, door Schantz ontleend aan het Anthologium van Joh. Stobaeus (5e
eeuw n. Chr.) : ad 1. „luctum nihil eflicere; fatum moveri non posse; res adversas
fortiter esse sustinendas. ad ii. omnibus hominibus aeque imminere mortem. ad III.
vitam esse molestiarum plenam; fortunam minime esse constantem ; mortem non esse
summum malum. ad vi. animam esse immortalem; de vita post mortem". De sub Iv en
v genoemde argumenta worden niet nader geformuleerd. Wel worden zij elders in het
werkje aan voorbeelden uit de poëzie gedemonstreerd (argumentum iv by. op pg. z8, 31,
39, 45; argumentum v by. op pg. 48, 6o).
„Epideictic literature” in Studies in classical philology, vol. iii (Chicago 19oz, pg. 89 vv),
pg. 156.
2
3

De toto ... genere, pg. 68.
Zie over hem, L. Koch, Jesuiten-Lexikon (Paderborn 1934), kol. 2453-1454.
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Deze poetica die zeer in trek was in het begin van de i 7e eeuwl laat aan
duidelijkheid, waar het de vervaardiging van funeraire poëzie betreft,
niets te wensen over. Wij zullen zien wat de lezer precies aan de weet
kon komen.
Pontanus' uitvoerig betoog bestaat uit elf hoofdstukken (lib. iii
cap. xiv-xxiv) en is rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de
Griekse, Latijnse en Neolatijnse poëzie. In twee algemene hoofdstukken worden resp. behandeld de specimina binnen de doodspoëzie
(epitaphium, naenia etc.) 2 en de geleding van de stof in luctus, laus en
consolatio3. De iacturae demonstratio en de adhortatio noemt Pontanus niet,
waarschijnlijk omdat deze partes onvoldoende autonoom zijn en
zonder moeite toegevoegd kunnen worden aan resp. luctus en consolatio. Daarop volgt de behandeling van allerlei funeraire gedichten en
wel volgens het principe van het decorum. Wat wij bij Scaliger en
Corraea reeds aantroffen betreffende de verhouding tussen stof en
status van de persoon, wordt hier verregaand uitgediept. Dat wil
zeggen dat Pontanus precies aangeeft op wèlke wijze de loci in dienst
gesteld kunnen worden van het decorum. Beginnend bij het epitaph. ium
voor de sociaal belangrijksten, de keizers, koningen, vorsten, edelen
en staatsfunctionarissen van grote importantie 4, daalt hij via de legeroversten en de overige militairen af naar de geestelijken en de mannen
van wetenschap en kunst 5. Daarna komen de volwassen bloedverwanten aan de beurt 6, vervolgens de kinderen en jongelieden 7, tenslotte de vrienden8. Met de schertsepitafen, waarvan de bestudering
buiten de opzet van deze studie valt, besluit hij zijn geduldige uiteenzetting over het „wat voor wie".
De verschillen, waarop Pontanus de nadruk wil leggen, komen
natuurlijk ook tot uiting op het emotionele vlak. Naar mate het verlies
persoonlijker is en meer binnen de eigen kring valt, wordt bijv. de
luctus gevoelvoller en vinden zuchten, tranen en klachten er hun
plaats. Dit adviseert hij vooral bij het overlijden van moeders,
zusters en broers. In het algemene hoofdstuk over de Materiafunebrium9
1 Over Pontanus' Poet. Inst. zie G. Saintsbury, A history of criticism and literary taste in
Europe, vol. II (Edinburgh etc. 1928), pg. 355 v.

Wij treffen hieromtrent de gangbare opvatting aan, die wij hebben leren kennen bij
Scaliger en Corraea (zie pg. ioo-ioi).
3 Poet. Inst., lib. III, cap. xiv, xv, pg. 212-216.

2

Poet. Inst., cap. xvl.
Poet. Inst., cap. xix, xx.
8 Poet. Inst., cap. xxii.

4
6

5 Poet. Inst., cap. xvii, XVIII.
7 Poet. Inst., cap. xxl.
9 Poet. Inst., cap. xv.
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informeert Pontanus ons in grote trekken over de stof van de luctus; hij
wijst op de vituperatieve bewerking van het materiaal a causa'- — een
procédé dat ook Corraea vermeld heeft 2 — en op de adhortatieve
inkleding van de luctus. De adhortatio om te rouwen behoeft men niet te
beperken tot mensen, men kan haar ook uitbreiden tot dieren en levenloze dingen, dat wil zeggen dat de stof hier a bestiis en ab inanimalibus
gevonden kan worden3. Pontanus heeft kennelijk begrepen dat het vinden van de juiste treurstof voor de beide laatste categorieën waarvoor
tranen en zuchten onbruikbaar zijn, niet zo eenvoudig was. In ieder
geval citeert hij ter toelichting passages uit Vergilius' vijfde ecloga,
waarin de dood van Daphnis beweend wordt en dieren (bestiae) zowel
als planten (geen inanimalia echter !) deelnemen aan de algemene rouw.
Het vee drinkt uit droefenis geen water meer en raakt geen grassprietje aan, in plaats van gerst schieten onvruchtbare dolik en haver
uit de vore op4. Waar het de kudde betreft is de stof dus gevonden
door het proprium van het species, het grazen, door de smart aan te
doen tasten, terwijl in het plantenrijk het utile door het inutile vervangen wordt. In beide gevallen is uit rouw de orde van de natuur
verstoord. Pontanus expliceert de draagwijdte van de passages niet,
maar misschien mogen wij veronderstellen dat de idee van de uit haar
evenwicht geraakte natuur, die Vergilius hier tot uiting brengt, voor
Pontanus' lezers volkomen duidelijk was. Een andere mogelijkheid
die Pontanus naar voren brengt is de vergelijking met anderen die in
ongewoon heftige rouw gestort werden door de dood van verwanten
of beminden (locus a simili). En natuurlijk behoort de rouw — ter wille
van het movere uiteraard — vergroot te worden : „maerorem et incommoda exaggeramus" 5.
Bij het overlijden van kinderen en jongelieden behoeft de gevoelige
snaar niet ontweken te worden. Hoe korter hun levensduur is geweest,
des te meer zullen wij hen beklagen, stelt Pontanus, en daarmee heeft
hij aan de persoonslocus van de aetas6 de stof tot de klacht ontleend.
En vooral wanneer zij door oorzaken van buitenaf zijn omgekomen,
door verdrinking, door het zwaard, honger, dorst, instorting van een
huis, zullen wij onze tranen maar nauwelijks matigen. Het is dus de causa
1 „Detestabimur ipsam causam que interitum invexit, bellum, pestilentiam, famem, morbum, tempestatem, subitos et improvisos casus, qui Mc enarrari non possunt, quippe innumerabiles" (cap. xv, pg. 215).
3 Zie pg. 79.
2 Zie pg. 1 0 4 .
4 r. 25-26; r. 36- 37 . Zie Pontanus, Poet. Inst., cap., xv, pg. 215.
5 Poet. Inst., cap. xv, pg. 216.
6 Zie pg. 81 ad j.
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haar deugd als huwelijkspartner. Belicht worden de kuisheid en
eendracht waarin zij vele jaren met haar man, zonder ruzie of twist,
geleefd heeft, en de trouw die zij hem ook in tegenspoed betoond
heeft (dus : stof ontleend ab animi natura). Natuurlijk kan ook hier de
comparatio dienst doen : „praestitisse Penelopen, Alcestidem" 1. De vele
mooie kinderen die zij haar man geschonken heeft, haar vroomheid
en zwijgzaamheid zijn nog enkele andere kwaliteiten die een echtgenote behoort te bezitten. Voor een volledig portret van de ega
verwijst Pontanus naar Aristoteles' Oeconomicon, lib. z, cap. 7 1.
Bij de dood van kinderen en jongelieden — om hiermee de greep uit
het lofprijzingsmateriaal te besluiten — somt Pontanus als loci op :
„à genere, ab indole animi, a pudore, a suavitate morum" (waarbij de
twee laatste eigenlijk als onderverdelingen beschouwd kunnen worden
van de locus ab indole animi 2) alsmede „a forma liberali3, ab artibus, ad
quas illa aetas incumbit4" en „a charitate dominorum, patronorum,
fratrum, parentum, consanguineorum erga eos 5". De laatst genoemde
locus, de liefde van de naaste omgeving jegens het kind of de jongeling,
zou men kunnen beschouwen als de „verkinderlij kings" van de locus
ab iudicio bominum 7. Zoals het gunstige oordeel van de mensen over een
volwassen gestorvene stof kan opleveren voor diens laus, zo is op
kinderlijk niveau de liefde die de omgeving het kind heeft toegedragen een bewijs van zijn beminnenswaardigheid.
De regels van het decorum beheersen vooral luctus en laus. Aan de
consolatio schenkt Pontanus minder aandacht, wellicht omdat de metaphysische toekomst immers voor iedere oprechte christen gelijk is,
hoe ook de een ten opzichte van de ander verschilt waar het bezit van
aardse goederen en talenten betreft. De Poeticarum Institutionum libri
beperken zich er althans toe het antieke argumentum van het voortbestaan van roem en eer — Martialis fungeert hier als zegsman$ — aan
te vullen met de traditionele christelijke stof die wij ook al bij Corraea
konden aantreffen 9.
Conclusie
Wanneer Pontanus' studenten de verhandeling over het epitaaf ijverig
bestudeerd hadden, waren zij, mits niet gespeend van enig poëtisch
' Poet. Inst., cap. xix, pg. 232.
2 Deze locus = de locus ab animi natura.
Onderafdeling van de locus ab babitu corporis.
5 Poet. Inst., cap. xxi, pg. 241.
4 De verkinderlijking van de locus a studiis.
6 Vgl. hierboven noot 4.
7 Zie voor deze locus, pg. 83, sub d.
8 Poet. Inst., cap. xv, pg. 216.
9 Zie pg. i i o.
3
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talent en een voldoende dosis belezenheid, ruimschoots in staat een
epitaaf te vervaardigen wanneer de gelegenheid dit vereiste. De kennis

die zij bezaten omtrent de delen waaruit de materie opgebouwd behoorde te worden, de vaardigheid die zij in het algemeen door het
rhetoricaonderwijs verkregen hadden in het bewerken van de loci
en het hanteren van de ornatus, openden voor hen de mogelijkheid voor
ieder sterfgeval de geschikte stof zonder veel moeite te vinden. De
driedeling lans, luctus, consolatio was met het genre zelf gegeven en de
inventio binnen deze tripartitie werd vergemakkelijkt door Pontanus'
royale demonstratie van het mogelijke materiaal dat de gebruikelijke
loci konden opleveren. Bovendien bezaten de lezers van poetica's door
hun lectuur van contemporaine poëzie, en dus ook van epitafen,
reeds een voorstelling van het genre. Door de voorbeelden die de
praktijk verschafte en door de voorschriften die op hun beurt deze
praktijk onderbouwden, was de creativiteit van de Renaissancedichters min of meer gebonden. Zo waren zij vertrouwd met het procédé van het uitvaren tegen de doodsoorzaak (vituperatieve uitwerking van het materiaal dat gevonden was in de locus a causa), zij
wisten dat over het sterven van jeugdige personen die zich nog niet
verdienstelijk jegens de maatschappij hadden kunnen maken, meer
tranen gestort dienden te worden dan over de dood van de rijpe man
die op zijn daden en kundigheden kon bogen. Zij wisten ook dat zij
konden putten uit een uitgebreid stofreservoir en zij hielden er
rekening mee dan iemands geestelijke kwaliteiten van groter waarde
geacht werden dan welke andere ook. Evenals de redenaar bezaten zij
echter een grote vrijheid bij de toepassing van de precepten. Zij
konden accenten leggen waar zij wilden, de luctus vrijwel negeren en
de laus wijd uitbouwen of net andersom, mits zij de regels van het
decorum maar in acht namen en de militair prezen om zijn dapperheid en
de dichter om zijn zoetvloeiendheid. Door het in acht nemen van het
decorum bereikte men de universaliteit die de dichtkunst eigen behoorde te zijn en schiep men de idealiserende imitatio van de werkelijkheid
die de poëzie in staat stelde haar onderrichtende taak te volbrengen.
De poetica's veronderstellen stilzwijgend de rhetorica als achtergrond. De aanwijzingen die gegeven worden bij de opbouw van de
funeraire poëzie zijn te beschouwen als evenzovele uitbreidingen van
het materiaal dat aan ingewij den in het rhetorisch systeem bekend was.
Wanneer Pontanus de laus van kinderen en jongelieden ontleent a
pudore, a suavitate morum etc. is dit te verstaan als een allusie op de
bekende persoonsloci en tevens als een verruiming daarvan. Dit
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impliceert uiteraard niet dat Pontanus deze loci aan de dichters
dwingend voorschrijft, wel dat hij dichterlijk gebruik codificeert zodat
men er, zo men wil, zijn voordeel mee kan doen. Zo ook stelt Corraea
niet het „invehi in mortem", de vituperatio van de dood (pg. 104) als eis,
maar hij noteert wat poëtisch gangbaar is. Aan zijn lezer zal een dergelijke figuur ongetwijfeld uit de lectuur bekend zijn, maar hij is er
bovendien des te vertrouwder mee door zijn rhetorische scholing, die
hem het laken van de tegenstander, bijvoorbeeld in het exordium, als
pendant van de lofprijzing heeft leren kennen. Wanneer Scaliger over
de „laudes non solum mortui, sed etiam mortis" schrijft (pg. 1o6) en
zonder nadere explicatie slechts verwijst naar zijn eigen epitaphium
voor de gevallenen tegen de Turken, impliceert dit dat hij bij de lezer
een voorstelling van de laus veronderstelt, zowel waar het de personen
als de abstracta betreft. In de overvloedige instructie die Pontanus
geeft, gaat het om de juiste houding van de epitafendichter tot de bezongene. Het decorum is in het geding en Pontanus' onderwijs in de
funeraire materie is er geheel op gericht het gedicht dusdanig te bouwen dat de juiste toon getroffen wordt. Ook de bekommernis om het
decorum is van rhetorischen huize ; een zeker rhetoricameester acht het
zelfs het moeilijkste van de gehele redevoering : „ut enim in vita, sic
in oratione nihil est difÆicilius, quam quid deceat videre" 1. De praktische instructie van de dichter, zo kunnen wij stellen, lijkt op het eerste
gezicht op een autonoom systeem te berusten, maar blijkt bij nader inzicht zeer nauwe bindingen te hebben met de welsprekendheidsleer.
C. DE KLASSIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE GRAFREDE EN DE
PRAKTIJK DER KLASSIEKE FUNERAIRE POËZIE ALS ACHTERGROND
VAN DE RENAISSANCISTISCHE THEORIE

Grafrede
Is uit het voorafgaande, naar ik hoop duidelijk gebleken, hoeveel verplichtingen de poetica aan de rhetorica had, de opbouw van het
funeraire gedicht in laus, luctus en consolatio, blijkt zelfs geheel bepaald
te zijn door de eeuwenlange rhetorische praktijk van de grafrede
welke precies dezelfde structuurelementen kent.
Het gedenken van de overledene in laudatieve zin brengt de lijkrede
onder de noemer van het honestum en daarmee op het terrein van het
genus demonstrativum. Tussen de beide herdenkingsvormen van rede
' Citaat uit C. Iulius Victor, Ars rhetorica, ontleend aan Lausberg, Handb., § 258, pg. 144.
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en gedicht bestaan van oudsher de nauwste verbindingen. Een blik op
de precepten die de Griekse rhetoren voor het vervaardigen van een
lijkrede gegeven hebben, laat ons duidelijk zien waar de herkomst te
vinden is van de drieledige opbouw in lofprijzing, klacht en troost die
de renaissancistische ars poetica voor het epitaaf aanwijst.
Het epitaaf1 behoort met de panegyriek en het encomium tot de
voornaamste typen van het pronkgenre waarvoor Gorgias, de vader
van het Attische kunstproza, en diens leerling Isocrates in de 5e en 4e
eeuw vóór Chr. de basismodellen hebben verschaft. Aristoteles verwijst veelvuldig naar de vier soorten die in zijn tijd binnen het genus
demonstrativum (y&voç É?rt xTCxóv) het best ontwikkeld waren : de
grafrede, de feestrede, de paradoxale lofrede en de lofrede ter verheerlijking van personen. Toch gaat hij in zijn Rhetorica niet in op al
deze speciale soorten binnen het y6voq incaEcxTCxóv, maar beperkt hij
zich tot een algemene behandeling van dit genus. Hoewel na Aristoteles
de epideiktische litteratuur druk beoefend is en vele rhetorische tractaten werden geschreven, is de eerste verhandeling van belang die ons
bewaard is gebleven, de ars rhetorica ten onrechte toegeschreven aan
Dionysius van Halicarnassus (einde van de eerste eeuw v. Chr.). Deze
pseudo-Dionysius en evenzo de rhetor Menander (3e eeuw n. Chr.)
op wiens naam twee verhandelingen Toepi incóecxTCx:ov staan, zijn op de
praktijk gericht, geven weinig of geen algemene beschouwingen, en
leggen zich toe op het onderwijzen van de verschillende epideiktische
specimina. Menander geeft gedetailleerde regels voor de compositie
van drie-en twintig verschillende soorten pronkredevoeringen waaronder de lofprijzing van een vorst, de afscheidsrede, de verjaarstoespraak, de klaagrede, de troostrede en de grafrede.
De grafrede, de iTCCTácpcoc Aóyoq, was in Athene de officiële toespraak
die gehouden werd voor de in de oorlog gevallenen en waarbij de
verdiensten van de gesneuvelden geprezen werden en hun verlies betreurd. Men neemt aan dat er een direct verband bestaat tussen de
•pijvoc over de gestorvene(n) bij Homerus en de latere dichters, en de
klacht zoals deze in de ÉTCCTácpcoc Aóyoc gestalte heeft gekregen. De
bewaard gebleven bCCTácpcoc vertonen alle dezelfde structuur. Zij bestaan uit drie delen die ons, na de uiteenzettingen over de structuur
van de funeraire poëzie, zeer bekend voorkomen, nl. I. lofprijzing
(rocr.voç) die verreweg de meeste plaats ingeruimd krijgt, 2. klacht
(D.Avoq), 3. troost (rocp ux). In de theoretische behandeling van de
De hier volgende uiteenzetting is ontleend aan de studie van Burgess, „Epideic. lit."
Ito

&7W pco; A6yoc bij de pseudo-Dionysius van Halicarnassus en bij de
rhetor Menander wordt dezelfde opbouw voorgeschreven; Menander
wendt de Ércv pcoS A6yoS ook aan voor de privé-grafrede. Als T6rroc (Lat.
loci) voor de zo belangrijke lofprijzing geven beiden een reeks die ons
ook reeds vertrouwd is, te weten vaderland, geslacht, karakter, opleiding, daden. De klacht en de troost verlenen aan deze lofprijzing het
funeraire karakter, want overigens zijn, zoals pseudo-Dionysius van
Halicarnassus opmerkt, de T67Coc van de invrdcpco; A6yo; dezelfde als die
van het &yxwu,covl. Deze T67coc vormen een integrerend deel van de ganse
epideiktiek, daar de lofprijzing voor dit genre van de rhetorica immers
fundamenteel is. Aphthonius (4e eeuw), de vervaardiger van het in de
Renaissance zo gezochte rhetorische oefenboek, de Progymnasmata,
geeft een schema van de lofrede, waarin tussen prooemium en epiloog als
T6noc voor de laas aan de orde gesteld worden yvoS, ávaTpocA en
rcpdc4K, ieder weer met de daarbij behorende subgroepen. De rc.pá ecS
als het belangrijkste bestanddeel kennen de fijnste onderverdeling.
Hier vormen de kwaliteiten van geest (moed, wijsheid etc.) en
lichaam (kracht, snelheid) evenals de levensomstandigheden (macht,
rijkdom) even zovele vertrekpunten voor een dadenrelaas. Eenzelfde
verdeling naar psychische, corporele en uitwendige kwaliteiten kunnen wij trouwens reeds tweehonderd jaar eerder aantreffen bij Theon,
de andere in de Renaissance graag gebruikte Progymnasmata-schrijver.
Waar het de laudatieve loci betreft, kunnen wij van een opvallende
continuïteit spreken. Na hetgeen wij gezien hebben bij de Renaissancistische vervaardigers van poetica's, mogen wij vaststellen dat deze
continuïteit in de 16e eeuw op geen enkele wijze onderbroken werd.
Voor het tweede deel van de grafrede, de klacht, kunnen wij het
best terecht bij het i 6e caput van rhetor Menanders tweede verhandeling iept bcóecxTCxwv 2, waarin de llovq) oc (letterlijk : klaagzang, hier

in de betekenis klaagrede gebruikt) behandeld wordt. Menander doet
dit onder verwijzing naar Homerus die Andromache, Priamus en
Hecuba woorden in de mond legt in de vorm van een monodie. Onder
tstovcpaíA verstaat Menander een toespraak waarin de klacht om een
gestorvene afwisselt met lofprijzingen, maar waarbij voortdurend het
hoofdaccent op de klacht wordt gelegd. Van hetgeen wij Scaliger als
iacturae demonstratio zagen voorschrijven3, vinden wij hier de voor' Burgess, „Epideic lit.", pg. 121.
2 Rhetores graeci, ed. L. Spengel, vol. III (Lipsiae 1856, unveranderter Nachdruck, Frankfurt/Main 1966), pg. 434 vv.
3 Zie pg. Io8.
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loper in de vorm van rhetorische vragen als : „Wie zal nu de stad met
zijn koesterende zorg omringen, haar beschermen gelijk hij heeft
gedaan ?"l. Het uitvaren tegen de dood of de doodsoorzaak, dat wij bij
de i 6e-eeuwse theoretici hebben aangetroffen, is Menander evenmin
onbekend. Hij schrijft de redenaar althans voor, direct aan het begin
reeds misbaar te maken over de goden en het onrechtvaardige lot 2.
Ook de exhortatio tot rouwbetoon is present, hier gericht tot de
familie : „ ... Stemt in met de weeklachten van zijn vader en moeder en
voert uw rouwmisbaar op tot een climax : van zulk een toekomsthoop
zijn zij beroofd" 3. Op klagend-prijzende wijze moeten de drie levensfasen (jeugd, jongelingschap, volwassenheid) van de overledene behandeld worden, schrijft Menander verder voor, terwijl ter afsluiting
een beschrijving van de begrafenis niet mag ontbreken. Wordt de
grafrede echter uitgesproken bij wijze van jaarlijkse herdenking voor
de gesneuvelden in de oorlog, wier dood reeds zo lang geleden is dat
geen direct betrokken meer aanwezig zijn, dan vervallen klacht en
troost als overbodig. De zuivere lofprijzing blijft over 4.
De ti,ovo,Acc kent in tegenstelling tot de ÉnvTácproq A6yoq geen troost.
De troost-'renos die echter in de ÉrcyrácpcoS A6yoq dienst doen en waarvan
Burgess er enkele noemt5, centreren vrijwel alle in de faam die de gestorvenen achterlaten, een argumentum dat in de consolatio van het
funeraire gedicht traditioneel is geworden. Het consolatief materiaal
werd evenwel in de Oudheid aanmerkelijk uitgebreid, door de filosofische troostrede die grote opgang maakte; wij hebben daarover reeds
gesprokene.
Het ligt uiteraard niet in mijn bedoeling na te gaan, in welke mate
de klassieke graf/klaagrede en de antieke funeraire poëzie elkaar
wederzijds beïnvloed hebben en welke sporen daarvan nog terug
te vinden zijn in de theorie en praktijk van het renaissancistisch
lijkdicht. Ik heb slechts zeer in het algemeen willen aantonen, dat de
renaissancistische theorie over het epitaaf nauwe betrekkingen ver1
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toont met de voorschriften die de klassieke rhetoren opgesteld hadden
voor de vervaardiging van redevoeringen ter gelegendheid van een
sterfgeval.
Deze aansluiting bij de lijkrede zal ons overigens, na hetgeen wij
over de verhouding poëzie-welsprekendheid in deze bladzijden gezien
hebben, weinig verwonderen. In de funeraire poëzie reiken rhetorica
en poetica elkaar stevig de hand, want aan de dichter en de redenaar
staan dezelfde opbouwelementen ter beschikking. De compositie van
het renaissancistisch gedicht ter ere van de dode kent in principe geen
andere loci als de antieke lijkrede. Dit is geen toeval, maar een bewijs
van de soliditeit der traditie, al moet men er rekening mee houden dat
renaissancistische litteraire theoretici bewust op de Klassieken teruggrepen. Renaissance en Oudheid spraken aan het graf nog steeds dezelfde taal van lof, rouw en troost, hoe anders de innerlijke gesteldheid
ook mocht zijn waarmee de antieke en de moderne mens zich verhielden tot het phenomeen van de dood.
Funeraire poëzie
Tenslotte moeten wij een moment stilstaan bij de klassieke, funeraire
poëzie die de Renaissancistische theoretici als norm gehanteerd
hebben, wanneer zij regels opstelden en adviezen gaven voor de vervaardiging van lijkdichten. Van hoedanige omvang of aard hun
kennis omtrent de poëzie die de Ouden bij sterfgevallen schreven ook
mocht zijn, beroemde specimina als Vergilius' ve Ecloga, Propertius'
Cornelia-elegie (Elegiarum liber iv, elegia x1) Ovidius' gedicht op de
dood van Tibullus (Amores III 9), de Consolatio ad Liviam en de lij kverzen van Statius waren gemeengoed van iedere humanist. En
wanneer men vertrouwd was met de opbouwelementen luctus, laus,
consolatio, dan was dat zeker niet in de laatste plaats te danken aan de
kennisneming van deze beroemde representanten van het funeraire
genre. Dit impliceert allerminst dat elk antiek lijkdicht ook noodzakelijkerwijs deze drie elementen bevatte. Catullus geeft b.v. in het
gedicht op Lesbia's musje slechts klacht en lof; Ovidius in Amores II, 6
waarin eveneens de dood van een lievelingsvogel, een papegaai, betreurd wordt, ziet daarentegen aan het slot van zijn vers het dier opgenomen in een „vogelelysium" en vormt aldus een consolatief
tegenwicht voor het bezongen verliest. In de twee boeken Parentalia
,

,

' Zie voor de funeraire poëzie geschreven voor dieren: G. Herrlinger, Totenklage um
Tiere in der antiken Dichtung, Stuttgart 193o.
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Chr.,), noch de triomfen der voorouders, noch het bezit van kinderen
dat haar tot zulk een roem strekt, hebben haar gebaat. De Parcen zijn er
voor haar niet minder wreed om geweest. Al wat van haar rest, is een
hoopje as'. Vervolgens vervloekt zij het dodenrijk en voert aan dat zij,
zo zij al te vroeg daar gekomen is, er nochtans buiten schuld vertoeft 2.
De verklaring dat de overledene niet zelf de dood gewild heeft en
bijgevolg niet schuldig is aan het verdriet dat de nabestaanden thans
moeten lijden, vindt men o.a. ook bij Statius als hij tot zijn vriend
Atedius Melior met betrekking tot het gestorven slaafje Glaucias
vertroostend zegt : „ ... non ille rogavit" 3.
In het begin van de elegie van de twintigjarige Ovidius op de dood
van Tibullus (19 v. Chr.) wordt de luctus ingekleed in een adhortatio
tot de gepersonifieerde elegie om rouw te bedrijven. „Ween Elegeia en
ontbind uw haren. Nu vooral hebt ge uw naam verdiend" 4. Vervolgens beschrijft de dichter de smart van Venus en Cupido, de goden die
volgens de eisen van het decorum het meest in aanmerking komen om
de heengegane liefdesdichter te beklagen. Cupido, schrijft Ovidius,
heeft als rouwbetoon zijn pijlkoker omgekeerd en zijn boog gebroken.
Zijn leed is even groot als destijds bij de uitvaart van zijn broeder
Aeneas5 ; Venus is om Tibullus niet minder bedroefd dan zij was om de
Lib Iv, xI, r. i1-14.
r. 17.
3 Silvarum II, I in Silvarum libri
herausgeg. and erkl. von Friedrich Vollmer (Leipzig
1898), pg. 95, r. 222. De vermelding van een ontijdige dood, „immatura morte raptus"
komt veelvuldig voor. Het vroeg sterven schrijft R. A. Lattimore, beschouwde men „as a
misfortune consisting in the destruction of hope, the loss of pleasure, and the sense of
loneliness, or at the worst as unfair treatment at the hands of malicious or impassive gods"
1

2

,

Illinois studies in language and literature,
(Themes in Greek and Latin epitaphs. Urbana 1942,

vol.
4

xxvIII, nos. I-2, pg. 187).

Amorum liber III ix, r. 3-4. Ovidius vat de term elegie, blijkens deze regels, vooral op als
,

treurdicht. Het moderne onderzoek heeft uitgewezen dat de elegie, waarvan het enige
kenmerk het distichische metrum is, oorspronkelijk ieder poëtisch materiaal kon bevatten,
dat in tegenstelling tot het epos de stof niet alleen objectief wilde presenteren, maar
tevens de persoon van de dichter naar voren wilde laten komen. Zie over de elegie :
art. [0.] Crusius in Pauly-Wissowa, Real-Encyclopádie, Bnd. v (Stuttgart 1905), kol. 226o
vv. ; F. Jacoby, „Zur Entstehung der romischen Elegie" in Rheinisches Museum fur Philologie, Bnd Lx, 1905, pg. 38 vv. ; L. Hermann, „Les caractères, le développement et la valeur
de l'élégie latine" in Revue de l'Université de Bruxelles, xxxii (1926-1927), pg. 314 vv.
5 Als zoon van Venus is Aeneas een halfbroeder van Cupido. Ovidius laat Cupido hier
aanwezig zijn op Aeneas' begrafenis vanuit het huis van diens zoon Iulus, een ongewone
versie. De gebruikelijke voorstelling is dat Aeneas door de rivier de Numic(i)us werd verzwolgen na een overwinning op de Rutuli en als god ten hemel werd opgenomen. Zie de
commentaar van Servius op Aeneis 1 r. 259 : „Aeneas enim secundum quosdam in Nu,
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dood van de door het zwijn gewonde jongeling Adonis. Door de omvang van de smart der liefdesgoden te vergelijken met de grootte van
het verdriet om personen die hun uiterst dierbaar waren, verkrijgt
het dichterschap van Tibullus eerbiedwaardige afinetingen 1. Ook de
vraag naar de zin der bona wordt door Ovidius gesteld. De vervaardiging van schone verzen heeft Tibullus niet gebaat. En evenals in de
Cornelia-elegie klinkt het ook hier : „As in een kleine urn is wat er
ternauwernood van Tibullus is overgebleven",
Carminibus confide bonis; iacet, ecce, Tibullus
Vix mant e toto, parva quod urna capit 2.

Enigszins verwant aan de wat baat-idee, is een gedachte gekleed in de
vraag waar dit of dat bewonderingwekkend characteristicum is gebleven. Zo roept Statius bij het gedenken van de frisse wangen van het
slaafje Glaucias uit : „o ubi purpureo suffusus sanguine candor" 3. De
rhetorische vraag naar de zin van de geestelijke of lichamelijke bona,
die de gestorvene bezeten heeft, dient om de nutteloosheid van
werelds aanzien, schoonheid, deugd of talent in het aanzicht van de
dood te beklemtonen. Volgens B. Lier stamt dan ook deze aan de bona
ontleende klacht uit de consolatio-litteratuur 4.
Behalve Tibullus zelf die wegens zijn dichterlijk talent evenmin
voor de dood gespaard bleef als Cornelia wegens de haar geschonken
bona, betrekt Ovidius ook de treurende overlevenden in deze zinloosheid der kwaliteiten. „Wat baat uw vroomheid, wat uw kuisheid?",
micum cecidit fluvium, secundum Ovidium in caelum raptus est, appellatus tamen est
Iuppiter indiges" etc. (Servius Maurus Honoratus grammaticus. Qui feruntur in Vergilii
carmina commentarii; ed. G. Thilo et H. Hagen, 3 vols., Lipsiae etc. 1902-1923, vol. i, pg.
96). — Ovidius geeft in zijn Metamorphoseon libri xv in lib. xiv, r. 581 vv. een voorstelling
van Aeneas' ten hemelopneming. Vgl. ook Tibullus, II, v, r. 43-44: „illic sanctus eris cum
te veneranda Numici/unda deum caelo miserit indigetem." Ook Iuvenalis in zijn Satura xi
(lib. iv), r. 63 : „... aquis ... ad sidera missus."
i Over de belangrijke rol die Venus en Cupido in de poëzie van Tibullus spelen, zie Tibulle
et les auteurs du corpus Tibullianum, texte établi par A. Cartault (Paris 1909), pg. 56 vv.
2 r. 39-4 0. — Het motief van de as in de urn als het enige wat er van het menselijk leven
overblijft, dat men ook in de epigrafische poëzie tegenkomt, ontmoeten wij reeds bij de
grote Griekse tragici (R. Lattimore, Themes in Greek and Latin epitaphs, pg. 172).
3 Si/v. II, I, r. 41. — Zoals bekend is het waar is (4n) gebleven-motief vooral populair geworden in het laatmiddeleeuwse ideeëngoed over dood en vergankelijkheid. Zie o.a.
J. Huizinga, Herfstij der Middeleeuwen in Verzamelde werken, dl. iii (Haarlem 1949), pg.
163 vv. ; D. Th. Enklaar, De dodendans (Amsterdam 1950); De gedichten van Anthonis de
Roovere, ed. J. J. Mak (Zwolle 1955), pg. 99.
4 B. Lier, „Topica carminum sepulcralium latinorum" in Philologus (Bnd. LXII, 1903), pg.
445 vv. ; pg. 563 vv.
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cas, brengt, in duidelijk contrast met de zang van Mopsus waarin de
rouw geschilderd wordt, de troost 1 : Daphnis is onder de goden opgenomene. Hij aanschouwt de wolken en sterren beneden zich, en
evenals aan Bacchus en Ceres zal de landman aan deze nieuwe god
jaarlijks zijn offergaven schenken. De natuur is thans van vreugde
vervuld en vrede heerst alom. Een gouden-eeuwse vrede, die reminiscenties wekt aan ecloga iv, heeft de smart om Daphnis' sterven weggevaagd.
In Propertius' Cornelia-elegie bestaat de troost die de matrona zich
bereidt overwegend uit het gedenken van de eervolle positie die zij als
patricische en moeder heeft ingenomen. De roem troost 3. Zo herinnert Cornelia eraan dat haar moeder Scribonia 4, de ganse stad en
Augustus5 om haar dood geweend hebben, dat zij vanwege haar
vruchtbaarheid een onderscheidend kledingstuk had mogen dragen 6,
dat zij in de armen van haar zonen gestorven is 7, dat haar broeder
tweemaal de curulische waardigheid bekleed heeft 8, dat de haren haar
overleven, en dat de lof, een vrouw toegekend overeenkomstig haar
verdiensten, de hoogste beloning is na haar dood 9. Een korte exhortatio van familiale aard wordt hierop compositorisch nauw verbonden
met de aanvoering der troostredenen. De aansporing tot de dochter :
„Fac teneas unum nos imitata virum" 10, gaat vooraf aan de eervolle
herinnering dat het meisje geboren werd tijdens het censorschap van
haar vader. Aan haar echtgenoot, die zij aanspoort niet in het bijzijn
van de kinderen om haar te wenen, en hun evenzeer een vader als
een moeder te zijn, geeft zij de verzekering dat hij haar 's nachts in de
droom zal weerzien 11. Tot de kinderen, die zij o.m. de zorg opdraagt
voor hun vader als hij in eenzaamheid oud mocht worden, zegt zij dat
zij niet bedroefd is daar allen bij haar begrafenis aanwezig waren 12. Aan
het slot van het gedicht laat Propertius haar de hoop uitspreken dat zij

' R. 56-80.
2 Vgl. pg. 111 noot 12 (vI).
3 Vgl. pg. 111 noot 12 (iv).
Scribonia is korte tijd met Augustus gehuwd geweest. Na de geboorte van hun dochter
Iulia — Cornelia's halfzuster dus — verstootte hij haar echter. Zie Pauly-Wissowa, RealEncyclopadie, Bnd. 113 (Stuttgart 1921), kol. 892.
5 Elegiarum lib. Iv, x1, r. 57-58.
6 Stola met purperen strook, als onderscheidingsteken van de vrouwen met het ius trium
liberorum (Pauly-Wissowa, Real-Encyclopedie, Bnd. xmv, Stuttgart 1930, kol. 2301). Over het
ius trium liberorum, waarbij het erfrecht geïnvolveerd is, zie Real-Encyclopedie, Bnd. x
(xix-er Halbb. Stuttgart 1917), kol. 128i.
7 r. 63-64.
8 r. 65.
9 r. 71 -72.
4

10

r. 68.

Ilg

11 r. 8 1 -84.

12 r.

97-98.

vanwege haar verdiensten toegang zal mogen verkrijgen tot de hemelt.
Troostend gedachtegoed als fatum moveri non posse en luctum nihil
efficere 2 wordt door Cornelia niet consolatief maar licht klagend aangewend, als zij aan het begin haar man verzoekt het weeklagen te
staken daar alleen de hemelgoden — in tegenstelling tot de onderwereldgoden — zich laten bewegen door onze gebeden 3.
Ook Ovidius gebruikt in zijn elegie voor Tibullus klagenderwijs
wat oorspronkelijk als troost bedoeld is. Wanneer hij verklaart dat de
dood op alles de onverbiddelijke hand legt, ook op de heilige dichters,
en dit adstrueert aan een Orpheus, Linus of Homerus, hebben wij niet
te doen met de consolatieve uitwerking van de gedachte omnibus
hominibus aeque imminere mortem 4, gevolgd door de consolatio per exempla5, maar met een elegische verzuchting. Een verzuchting die te niet
gedaan wordt door de zeer gebruikelijke troostende overweging dat
daarentegen het wèrk der dichters onvergankelijk is 6. Het dichterschap
is ook het aangrijpingspunt van de troost die Ovidius aan het slot
van zijn gedicht laat klinken, als hij verzekert dat Catullus, Calvus en
Gallus, dichtervrienden van Tibullus, de pas gestorvene in het Elysium
zullen ontvangen?.
Er valt in de funeraire poëzie een duidelijke ontwikkeling te bespeuren. Terwijl Cornelia zich voornamelijk troost met haar verdiensten en de hoop in het oord der geëerden opgenomen te worden, en
ook de troost om de dood van Tibullus voornamelijk uit de gedachte
aan zijn verdiensten (als dichter) en zijn komst in het Elysium bestaat,
overstelpt Statius de ongelukkige Atedius Melior met opbeurend
materiaal. De vriendelijke bejegening van het gestorven slaai] e in de
onderwereld wordt breedvoerig en met zoete lieflijkheid geschilderd$ ;
talrijke situaties waarin een mens kan sterven worden opgesomd ter
staving van het argument dat de dood nu eenmaal allen bedreigt 9 ;
het jongetje wordt gelukkig geprezen omdat hij aan de onzekerheid
van het levenslot is ontsnapt; terwijl aan het slot de dichter zich tot
Glaucias wendt, hem toeroepend zijn heer het tranen-storten te verbieden en hem 's nachts in de droom te verschijnen en toe te spreken 16.
r. I01-IO2. Zie pg. III noot 12 (ad vI).
2 Zie pg. III noot 12 (ad I).
r. 6-8.
'4 Zie pg. III noot 12 (ad II).
8 Zie pg. III noot 12 (II).
6 Wij treffen deze gedachte al aan in Kallimachos' epigram op de dood van zijn vriend.
Zie Anthologie grecque, Ie partie, Anthologie Palatine, t. iv (livre vu, épigr. 1-363), texte
établi par Pierre Waltz, Paris 1938, nr. 173.
7 Amor., lib. III ix, r. 60-66.
8 Sily. II, I, r. 183-205.
9 Si/v. II, I, r. 213-219.
10 Sily. II, I, r. 231-233.
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Bij de laus zijn het steeds de in het oog springende kwaliteiten die
gememoreerd worden. Dit kunnen de bona externa zijn, zoals het roemrijk geslacht, waarop een Cornelia aanspraak kan maken. Trots vermeldt zij te kunnen bogen op de eretitels van de huizen van moeders
en vaders kant'. Van groter belang nog zijn de bona, die op persoonlij ke deugden berusten, overeenkomstig de staat van de overledene

(decorum!).
Aan de landelijke Daphnis wordt de conventioneel pastorale deugd
van schoonheid toegekend, zoals blijkt uit het grafopschrift dat zijn
collega's voor hem moeten vervaardigen. Daarin wordt hij geroemd
als „formosi pecoris custos, formosior ipse" 2. Hij wordt echter ook, en
dat is allesbehalve conventioneel maar wel in overeenstemming met de
landelijkheid van zijn figuur, geëerd als degene die de Bacchuscultus
introduceerde 3.
Cornelia memoreert als haar persoonlijke deugd — in overeenstemming met haar positie als vrouw — haar kuisheid, blijkend uit het
feit dat zij maar één echtgenoot heeft gehad. De as van haar voorouders kan zij aanroepen als getuige van haar vlekkeloos leven 4.
In Ovidius' elegie op de dood van Tibullus is de laus voortdurend
verweven met de klacht en de troost. Het is alleen de activiteit van de
overledene als dichter die Ovidius prijzend memoreert.
Statius prijst de jonge Glaucias om zijn physieke en morele eigenschappen, zijn schoonheid, bescheidenheid, schroomvalligheid en
rechtschapenheid'.

Luctus, laus en consolatio, steeds weer zijn het deze elementen die wij
of alle drie of in een combinatie van twee zien optreden, steeds ook is
het hetzelfde gedachtenstramien waarop de dichter voortborduurt. De
renaissancistische theoretici, die de regels opstelden voor het funeraire
gedicht, waren hiervan allesbehalve onkundig.
In het hierna volgende deel zullen wij onderzoeken, in hoeverre
1

2

Eleg. lib. Iv, xi, r. 29-32.
Ed. v, r. 44.

3

R. 29- 34. — Drew, die van mening is dat Vergilius onder de gedaante van Daphnis
Julius Caesar eert, ziet in het feit dat de herder in verband wordt gebracht met de luisterrijke Bacchusoptochten een toespeling op Julius Caesars „Bacchische" praktijken:
„According to Suetonius, at his Gallic triumph he proceeded up to the Capitol between a
guard of honour consisting of no less than forty illuminated elephants, another Bacchus
Triumphant" („Virg. fifth ecl.", pg. 6o).
4 Eleg. lib. Iv, xi, r. 34-64.
ó Sily. II, I, r. 39-40.
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enkele van de meest bekende Nederlandse renaissancistische lijkdichten de „voorgeschreven" opbouw naar luctur, laus en consolatio
vertonen, welke de argumenta zijn die deze — eventuele — opbouw
realiseren en op welke wijze zij door de dichter worden geredigeerd.
Het gaat er derhalve niet om bij de te behandelen dichters een meerdere
of juist mindere mate van theoretische orthodoxie (zo deze al bestaat !)
te constateren, maar slechts om vanuit onze theoretische kennis omtrent de structuur van het funeraire gedicht een analyse te beproeven
en daarmee de gestalte van het lijkdicht aan te geven zoals deze voorkomt in de praktijk van enkele vooraanstaande dichters.
Welke „praecepta" er al zo voorradig zijn, weten wij. Hoe de
realiteit van het gedicht kan zijn, zullen wij thans gaan bezien.
Ik zal mij in het nu volgende onderzoek van de hierboven gebruikte
rhetorische terminologie bedienen. Dit niet omdat ik ervan overtuigd
zou zijn dat deze aan de behandelde dichters integraal bekend zou
zijn — wij weten hoeveel verschillen in opvatting en benaming er binnen
de rhetorica bestaan — maar om de verschijnselen aan te duiden met
termen die in ieder geval relevant zijn voor het renaissancistische
denken over poëzie.
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deel

2

praktijk

I
heinsius

OP DE DOOT ENDE TREFFELICKE VICTORIE VAN DE
MANNELICKEN HELT IACOB HEEMSKERCK, ADMIRAEL,
BEGRAVEN BINNEN AMSTERDAM

De bundel Nederduytsche Poemata van Daniel Heinsius (1616) 1 opent
met het bekende gedicht op de Hollandse admiraal Jacob van Heemskerck, gesneuveld in de slag bij Gibraltar (1607), dat als titel draagt
Op de doot ende treffelicke victorie van de mannelicken helt Iacob Heemskerck,
admirael, begraven binnen Amsterdam 2. Het gedicht, 116 regels lang,
vangt aan als een grafopschrift:
Hier binnen in dit graf, o Vrienden, licht gesloten
etc.

Wij hebben hier echter te doen met een fictie, want de graftombe van
Heemskerck in de Oude Kerk te Amsterdam is niet gesierd met Heinsius' vers, maar met een relaas in het Latijn 3, gevolgd door de twee
bekende dichtregels van Hooft4.
Zie over deze dichtbundel: J. Koopmans, „D aniel Heinsius" in De Beweging (1909, jg.
5, afl. 3), pg. 181-241; 276-290. — W. A. P. Smit, De dichter Revius (Amsterdam 1928), pg.
45 vv. — D. J. H. ter Horst, Daniel Heinsius (r fgo- 1 6f j) (Utrecht 1 934), pg. 4o vv. — G. A.
v an Es, „Daniel Heinsius" in Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, dl. 1v ('s Hertogenbosch etc. [1948], pg. z5 v.
2 Ned. Poem., ed. P[etrus] S[criverius] pg. 3 vv.
3 Van de graftombe bestaan verschillende beschrijvingen en afbeeldingen. Ik noem hier :
J. I. Pontanus, Rerum et urbis Amstelodamensium historia (Amst. 161i), pg. 232 ; M. Fokkens,
Beschrjvinge der w dtvermaerde koo, pstadt Amstelredam
(Amst. 1663 2), pg. 188; Filip von
Zesen, Beschreibung der Stadt Amster da m (Amst. 1664), pg. 467; C. Commelin, Beschrjvinghe van Amsterdam (Amst. 1694), we boek, pg. 432; J. Wagenaar, Amsterdam in t'''ne
opkomst, aanwas, geschiedenissen... beschreeven (Amst. 1760-1767), 3e deel, zie boek, pag. lol.
Ook in Heinsius' Nederduytsche Poemata, A verso is een afbeelding opgenomen.
4 Gedichten van P.C. Hooft, ed. Leendertz- Stoett, dl. (Amsterdam 1899), pg. 7o. Heinsius
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Wat bij lezing van Heinsius' gedicht onmiddellijk opvalt is het ontbreken van zelfs maar de geringste aanwijzing van de luctus. Toch zou
daar voldoende aanleiding voor zijn geweest, want Heemskerck werd
reeds in de aanvang van de strijd dodelijk getroffen. De victorie heeft
hem het leven gekost en een klacht over deze tragische omstandigheid
ligt voor de hand. Heinsius heeft deze gelegenheid om de medelijdende
sentimenten van zijn lezers te bespelen niet aangegrepen. Dit is nu
in tegenstelling tot wat wij bij Pontanus lezen over het funeraire gedicht voor een opperbevelhebber. De luctus is daar in behoorlijke mate
aanwezig en wij vernemen o.m. : „Fletum civium, propinquorum,
omnis generis hominum, crudelitatem hostis in mortuum exponemus"1. Mogen wij hieruit concluderen dat de Leidse hoogleraar niet op
de hoogte was van hetgeen normatief genoemd kon worden? Geenszins. De enige gevolgtrekking die zich hier laat maken, is dat hij de
„regels" niet slaafs hanteert, maar deze aanpast aan het gebruik dat hij
ervan wenst te maken, een methode die vanaf de klassieke rhetorica
als de enig juiste heeft gegolden.
De klacht nu acht Pontanus, zoals wij weten, voor vorsten,
hooggeplaatsten en helden niet in overeenstemming met het decorum. Geen medelijden, maar bewondering voor zulke mannen
moet de lezer vervullen, zodat een beeld van louter verhevenheid en waardigheid in het brein van tijdgenoot en nageslacht geprent
wordt2. Het hoeft welhaast geen betoog dat Pontanus ook hier geen
privé-opvattingen lanceert, maar codificeert wat in de litteraire theorie
en praktijk van zijn dagen leeft. Zo kunnen wij bij v. de verwerping
is niet de enige die de „treffelicke victorie" van Jacob van Heemskerck bezongen heeft'
De glorieuze slag heeft meerdere pennen in beweging gebracht. Buitendijk neemt in zijn
uitgave van de Nederlandse Strjdzangen uit de r6Ø en de eerste helft der rede eeuw (Zwolle
1954), van Hooft op, behalve diens hierboven vermeld grafschrift, het epigram op het in
de Zuiderkerk aangebrachte raam dat de zeeslag uitbeeldde, Op de schipstrf/d voor Gibraltar
etc. (pg. 108) en verder het anonyme Op de kogel daar den Admiraal Heemskerck voor
Gibraltar met geschoten wierd etc. (pg. 109); het Geuzenliedboek, ed. P. Leendertz jr., dl. ii
(Zutphen 192 5) bevat drie liederen aan de slag gewijd: Victory Liedt op den Scheepstrjdt
etc., Een Liedeken vanden Zeeslag etc. en Triumphe vanden slach van Heemskerck (nos. 177, 178,
179, resp. pg i i 5 vv., 121 vv., 123 vv.) ; in de driedelige bundel Van varen en vechten, ed.
D. F. Scheurleer, dl. i ('s-Gravenhage 1914)
komen wij behalve enige van de hier genoemde
verzen nog tegen de anonyme gedichten, Zee-Gevechten van Heemskerck tegen de Spaensche
Armade voor Gibraltar (pg. 90 vv.) en Lofzang op Heemskerk (pg. 93 v.) alsmede een aantal
grafschriften op de gesneuvelde admiraal (pg. 99 vv.) waaronder die van Scriverius en
Hooft.
' Poet. Inst., lib. iii, cap. xvii, pg. 222.
2 Zie pg. 115.
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van de luctus bij de dood van een aanzienlijk en dapper man reeds aantreffen in Ronsards Epitaphe d' Anne, Duc de Montmorency, Pair et
Connestable de France 1. Ronsard eindigt dit gedicht nl. met een aansporing tot de zonen van deze gevallen veldoverste betreffende de
wijze waarop zij hun vader het best kunnen eren. Hij verwerpt daarbij
tranen, rouwkreten, funeraire praal, en eist inplaats daarvan krijgsmuziek terwijl de bloedige soldatenuitrusting van de gesneuvelde
meegedragen zal worden 2. De uitdrukkelijke afwijzing van de luctus
vloeit, evenals later bij Pontanus, voort, uit de zucht om bewondering
op te wekken voor de gestorvene en geen medelijden. Wanneer Heinsius nu de luctus achterwege laat in een geval dat alle mogelijkheden
daartoe in zich droeg, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken
dat dit doelbewust is geschied. Heinsius wilde blijkbaar de gesneuvelde
admiraal uittillen boven alle andere voortreffelijke krijgsoversten en
hem tot een figuur van dermate hoge kwaliteiten maken, dat de luctus
zich niet zou verdragen met de bewondering die men aan ware grootheid verschuldigd was. Bij de analyse van het gedicht zullen wij dan
ook zien dat, voorzover het de persoon van de admiraal betreft, alles
gericht is op het wekken van bewondering en dat Heemskercks gestalte
ver uitrijst boven de gewone stervelingen. Heemskerck behoort tot
het geslacht der heroën en alleen daarom wordt m.i. de voor de hand
liggende mogelijkheid van treurnis niet benut. Na het dodelijk schot
en de dappere wijze waarop de vlootvoogd dit verwerkt, volgt onmiddellijk de opperste bekroning van dit heldenleven: Heemskerck
wordt ten hemel opgenomen, waar hij, zoals de slotregels van het gedicht ons doen zien, zijn plaats inneemt temidden der grote vrijheidshelden. Zijn formaat is in der eeuwigheid bevestigd.
OPBOUW

VAN HET

GEDICHT

Het gedicht bevat een laus op Heemskerck waarin zijn daden en
bovenal de slag bij Gibraltar roemend verhaald worden. Het zeegevecht, Heemskercks grootste daad want daarin offerde de admiraal
zijn leven voor het vaderland, is uitgegroeid tot een uitvoerige
descriptio (r. zi-r. 96). Een zeer lyrische exhortatio tot de Nederlanders
om tot elke prijs door te vechten, volgt daarop (r. 97-108), terwijl een
korte consolatio het gedicht besluit (r. 109-116).
Ronsard, Oeuvres complètes, ed. Gustave Cohen, t. II, pg. 504 vv. (Paris 195o, repr.). Zie
voor het historisch commentaar op dit gedicht, Margaret de Schweinitz, Les epitaphes de
Ronsard (Paris 1925), pg. 35 vv.
2 Oeuvres complètes, t. II pg. 510, r. [250-2551.
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Voordat Heinsius echter het pièce de résistance, de gedetailleerde
beschrijving van de strijd voor de Spaanse kust in r. 21 vv. aanvat,
komen er andere zaken aan bod.
Wij hebben het exordium in het eerste deel van deze studie leren
kennen als een voorbereiding van het publiek op hetgeen de redenaar
of de dichter zal gaan aanbieden. Het gaat er dan vooral om, zoals wij
weten, een band te scheppen met de toehoorders, hen met alle ten
dienste staande middelen intellectueel en emotioneel te betrekken bij
hetgeen meegedeeld zal worden. De mededeling zelf, d.w.z. de
eigenlijke stof zoals deze een kunstig gecomponeerde realiteit vormt
waarvan het publiek nog geen kennis heeft, is nog niet begonnen. Zo
wordt de toehoorder of lezer van de epen van Homerus en Vergilius
wel in het exordium op de hoogte gebracht van de stof die voorgedragen gaat worden, maar de directe confrontatie met de helden heeft
nog niet plaats gehad en de context waarin hun lotgevallen zich afspelen en zoals de auteur deze presenteert, is nog niet onthuld; met
andere woorden de litteraire werkelijkheid is nog niet voor de lezer of
luisteraar opengesteld. De auteur als de schepper van deze buiten het
hic et nunc staande werkelijkheid dringt zich nog volop tussen de door
hem gecreëerde werkelij kheid en de toekomstige consumenten daarvan. Hij etaleert dan ook zijn eigen persoonlijkheid hetzij door aanroeping van hogere machten als patroon over zijn zo dadelijk aan te
bieden werk of door eigen honnêteté op bescheiden wijze te releveren,
zich te excuseren voor zijn klein talent of anderszins. In ieder geval
leert het publiek de auteur kennen vóórdat het de litteraire wereld
binnen gaat die door de auteur wordt aangeboden. In het exordium
omvat de litteraire werkelijkheid het publiek nog niet, het wordt er
alleen maar op voorbereid. Waar deze voorbereiding niet plaats vindt
en het publiek direct met de schepping van de auteur in contact gebracht wordt, kunnen wij m.i. niet spreken van een exordium. Ook in
Heinsius' gedicht wordt niet expliciet een brug geslagen tussen lezer
en dichter, maar wordt de lezer direct met het leven en de daden van
Heemskerck geconfronteerd.
In Op de doot ende treffelicke victorie laat zich dus als eerste deel van de
reeks „mededelingen" een initium onderscheiden. Daarin kan men drie
delen onderscheiden :
1 een globaal portret van de held (r. 1 4).
2 diens tocht naar het poolgebied (r. 5 12).
3 diens inleidende gevechtshandelingen in de straat van Gibraltar
(r. 13-20).
-

-
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I) r.1-4
Heinsius presenteert aldus de dode op laudatieve wijze aan de lezer:
Hier binnen in dit graf, o Vrienden, licht gesloten
Den onbeweechden helt van Amsterdam gesproten,
Die vol van manlick bloet, onwinbaer, onversaecht,
Heel Spanjen op het lijf de koortsen heeft gejaecht

(r. 1-4).

Deze regels zijn typerend voor Heinsius' redactie van het initium: een
lofprijzing van de persoon. Dit is, zoals wij weten, een van de mogelijkheden om een narratio te beginnen'. De lans in deze eerste regels
maakt gebruik van de locus ab animi natura (r. 3) en de locus ex ef ficientibus (r. 4) welke laatste het effectum aangeeft van de in r. 3 genoemde
bona, die de dapperheid als overheersende component hebben. Een
globaal portret is aldus ontstaan waarbij de persoon echter niet met
name genoemd wordt. In het portret wordt deze echter wel dusdanig
beschreven dat hij door de beschrijving tevens gedefinieerd wordt.
Wij kunnen deze regels dan ook beschouwen als een definitio, althans
een „definition imparfaicte" zoals Ramus in zijn Dialectique de poëtische „description" verstaat'. De definitio is hier niet alleen beschrijving,
maar ook omschrijving, periphrase, van de bedoelde persoon3 en deze
laatste figuur nu bezit als hoofdfunctie het verzorgen van de ornatus4.
Wij weten dat door de ornatus het taedium van het publiek wordt
tegengewerkt, de weg naar het delectare wordt ingeslagen en daarmee
de sympathie gewonnen, een werkwijze die wij vooral in het exordium
als belangrijk hebben leren kennen, 5 maar die, zoals wij weten, van
kracht is voor het gehele werk. Waar in dit gedicht geen exordium
aanwezig is, wordt des te sterker van de verhaalinzet gevergd de aandacht van de lezer te boeien en diens eventuele onverschilligheid tegen
te gaans. De periphrase bestrijdt het taedium op het intellectuele vlak
Zie pg. 87.
Zie Petrus Ramus, Dialectique (I 5 5 5), ed. Michel Dassonville (Genève 1 964), pg. 95-96.
3 Zie voor de periphrase als definitie, Lausberg, Handb. §
5 94•
4 Zie Lausberg, Handb., § 5 92.
5 Zie pg. 59 noot 3.
6 In verband hiermee wijst Lausberg op initia in de poëzie waarbij graag gebruik gemaakt
wordt van het aandacht trekkende adverbium iam (deja), immers : „jam lászt im Hórer die
Befurchtung aufkommen, eine wichtige Information versáumt zu haben und lockt ihn
so an, um so aufmerksamer dem Erzahlfaden zu folgen" etc. (Handb. § 272, pg. 156).
In de desbetreffende paragraaf handelt Lausberg over het exordium, maar hij sluit zijn
opmerkingen met betrekking tot het initium van het verhaal hierbij aan wat verwarring
ten aanzien van de begrippen exordium en initium in de hand werkt.
2

13 9

daar de verhulling de lezer als het ware een raadsel opgeeft „dessen
Losung durch Deutung der Periphrase ihm intellektuelle Genugtuung verschafft 1.
2) en 3) r. 5-zo
De periphraserende definitio is echter niet met r. 4 geëindigd. Ook z
Heemskercks poging Indië via de Noord te bereiken (r. 5 -12) en 3 de
aanvang van de slag bij Gibraltar (r. i 3-2o) behoren hier toe, dat wil
zeggen, alles wat meegedeeld wordt vóór de grote narratieve descriptio
van het zeegevecht begint. De vermelding van Heemskercks poolavontuur koppelt Heinsius als een lange temporele bijzin waarvan de
eerste regel luidt
Naer dat hij van te voor was door het ys gebroken

(r. 6).

aan de hierboven geciteerde regels 3 en 4. Het relaas betreffende het
begin van het zeegevecht wordt opnieuw als een relatieve bijzin van
r. 2 (,,Den onbeweechden helt van Amsterdam gesproten") geconstrueerd.
Met de eerste vier regels van het globale portret heeft de dichter een
uitstekend uitgangspunt geschapen voor het meedelen van deze
concrete daden van de held. Vooral het duiden op de dapperheid is
daarbij van belang geweest, daar deze eigenschap de voornaamste
kwaliteit is die de laudandus ook in het vervolg toegekend zal worden,
zowel bij de poolreis als de toebereidselen tot de slag, en daarna in de
descriptio tijdens het gevecht zelf. De heldendood van Heemskerck die
de eerste gebeurtenis is in de narratieve descriptio heeft door de uitvoerige defznitio van Heemskerck eerst, in het algemeen, als „onbeweechden helt" (r. 2) daarna, geconcretiseerd, als moedige zeevaarder
en als onverschrokken aanvaller van de Spaanse zeemacht, in het
initium een solide voorbereiding gekregen.
Bovendien is de lezer door het initium ingelicht. De dichter heeft
hem op het graf gewezen en de man geschetst die erin begraven ligt.
De informatieve functie heeft het initium hier gemeen met het exordium2 maar met dit verschil dat het laatste inlichtingen verschaft omtrent hetgeen behandeld gaat worden en de informaties hier zich beperken tot de kennis die de lezer moet bezitten om hetgeen verder verhaald wordt te kunnen volgen.
De mededeling in de regels 5-20 kenmerkt zich door een opvallende
1

Lausberg, Handb., § 598.
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2 Zie pg. 58.

afwisseling in verteltrant. De tocht naar de Noord wordt opgesmukt
met een amplificerende ornamentiek die de daad grandiose afmetingen
verleent terwijl daarentegen de preliminaire gevechtshandelingen van
de victorieuze strijd bij Gibraltar in zo kort mogelijk bestek worden
weergegeven. Deze twee soorten narratio, de eerste „uitvoerig", de
andere „beknopt" leveren tezamen en vlak na elkaar toegepast, een
fraai staal verhaaltechniek.
2) r. 5-12
De tocht naar de Noord die „uitvoerig" wordt verhaald, vindt zijn
lofwaardige omstandigheid in het feit dat nooit eerder iemand dit
poolgebied betreden had. Heemskerck was de eerstel. Om dit te
onderstrepen amplificeert Heinsius zijn stof door middel van een
comparatio 2. Door het volbrengen van zijn tocht door het ijs laat
Heemskerck Bacchus en Hercules achter zich daar de een nooit verder
oostwaarts is geweest dan India en de ander nooit verder westwaarts
dan de zeeëngte van Gibraltar :
Daer niemant was geweest, noch Liber, noch den helt
Die aen des werelts endt twee paelen heeft gestelt 3.
Voor het belang van de primeur van een daad, zie pg. 83 ad c.
Vgl. pg. 116.
3 Liber of Bacchus, die tot Indië is doorgedrongen, heeft de E-ciP ac Ocovvaou op zijn naam
staan, de uiterste Oostgrens van de antieke wereld, die gevormd werd door de „mountains
in India, marking the limits of the progress of Dionysus" (Liddell — Scott, Greek — English
Lexikon, Oxford [1961 8, repr.], pg. 1643, 2e kol.). De „grenspalen" die de uiterste Westgrens aangaven, de „zuilen van Hercules", gevormd door „the opposite headlands of
Gibraltar and Apes' Hill near Tangier" (Gr. — Engl. Lex., pg. 777, 2e kol.), betekenden het
einde van de bewoonde westelijke wereld en van de expedities van Hercules (zie Strabo,
The geography. With an English translation by Horace Leonard Jones, vol. II (London 1959)
lib. iii, cap. v. 5, c. 169-c. 170.— In de Anthologia graeca, lib. xvi, nr. i85, worden de arri)Xac
van Hercules en Bacchus evenwel auwrip..oveq (dezelfde grens hebbend) genoemd (zie
Anthologia graeca, griechisch-deutsch, Buch xii-xvi, Bnd. iv, ed. Hermann Beckby, Munchen 1958, pg. 400/401. — De Duitse vertaling geeft av Aae abusievelijk weer als „Statuen"). Ook Lucianus' groepje waaghalzen dat een verkenningstocht onderneemt vanaf de
zuilen van Hercules westwaarts, treft, geland op een onbekend eiland, een bronzen plaat aan
die de inscriptie bevat „"Axpc'rov-rwv `HpaxX q xac L L6vuaos ácpbxowro" (To this point
came Hercules and Dionysus) ( Vera historia 1, cap. vii in Lucian. With an English translation
by A. M. Harmon, vol. 1, London etc. 1953, pg. 254/255). Kennelijk wordt hier en in de
Anth. gr. gezinspeeld op de pendant van de Indische Dionysus-mythe, nl. de mythe die
Bacchus in Italië en Spanje veroveringstochten laat maken (zie Pauly Wissowa, Real-Encyclopddie, Bnd. v (Stuttgart 1905), kol. 1040). Het lijkt mij toe dat Heinsius in zijn opzet om
1

2
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Al ist dat zy nu bey, by Iupiter geseten,
Bevrijt sijn van de doot, en met de Goden eten,
Het is nochtans bekent, dat haere kloeckste daet
En haeren grooten roem beneden dese staet

(r.

7-12).

Door Hercules en Dionysus in elkaars gezelschap te brengen, doet
Heinsius méér dan een verbinding leggen tussen twee willekeurige
mythologische gestalten die toevallig ook ver in onbekend gebied zijn
doorgedrongen. In de Anthologia graeca (lib. xvi, nr. i8 5 ) 1 worden
beiden als zeer verwante figuren gepresenteerd doordat gewezen wordt
op de onderlinge gelijkenis van hun attributen, de vijandschap die zij
van Hera te verduren hebben gehad en de overeenkomstige punten
uit beider levensloop, culminerend in hun vergoddelijking. Hercules
en Dionysus vormen in zekere zin een twee-eenheid waardoor zij des
te gereder, min of meer als één persoon, tegenover de ene persoon van
Heemskerck geplaatst kunnen worden.
De gevaarlijke tocht van Heemskerck die de dichter om de uniciteit
ervan te bewijzen afmeet aan de moedige „reisprestaties" van twee
vergoddelijkte heroën, maar die deze verre overtreft, wordt aldus van
een overweldigend kaliber. De amplificatio, emotioneel gericht als zij
is2, heeft de bewondering van de lezer voor de held al dadelijk hoog op
gevoerd.
3) r. 13-2o
De inleidende gevechtshandelingen zijn „beknopt" verteld en wel
door middel van de percursio. Dit is een zeer korte narratieve vorm die
zich in de eerste plaats tot het verstand richt om dit snel in te lichten
over hetgeen is voorgevallen 3. De percursio die graag gebruikt wordt
om te resumeren4 kenmerkt zich door een dynamisch karakter dat zich
realiseert in asyndetische en participiale constructies. Door de lezer i n
het initium door het gebruik van dergelijke constructies ervan op de
hoogte te brengen hoe de zeeslag tot stand is gekomen, verschaft
Heinsius niet alleen kort en vlug inlichtingen, maar waarborgt hij ook
een meeslepende inzet van het verhaal van de strijd dat hij zo dadelijk
in een uitvoerige beschrijving zal vertellen. Heemskerck heeft de
vijand, zo meldt de dichter,

.

de gewaagdheid te accentueren van een tocht die Indië langs de Noord bereikbaar wilde
maken, eerder op Bacchus en Hercules als reizigers respectievelijk naar het uiterste oosten
en uiterste westen duidt dan op beiden als begrenzers van juist de westelijke wereld.
Zie pg. 141 noot 3.
2 Vgl. pg. 85.
s Lausberg, Handb., § 813, 2 (pg. 404).
4 Lausberg, Handb., § 299; 881.
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voor d'oogen van de stadt,
Int midden van zijn voick.. bij de kop gevat,
Gevolcht, aen boort geklampt, den ancker uyt gesmeten,
Hem vast daer aen gemaeckt, op dat hy sou vergeten
Te keeren wederom, en stekend' in den brant
Al dat int water lach, gaen branden af het land

(r. 15-2o).

Vervolg van de laas. De descriptio van de r Beslag (r. 21 96)
-

Nadat de lezer in de voorafgaande regels Heemskerck ruimschoots als
„onbeweechden helt" heeft leren kennen, schildert Heinsius thans de
„treffelicke victorie", het eigenlijke onderwerp van het gedicht. Ook
hier kunnen wij drie delen onderscheiden, nl.
I. de climax in de heldhaftigheid van de admiraal : zijn heldendood
(r. 21-36).
z. de ten hemel opneming van de held en hetgeen deze van daaruit ziet
buiten de engte van Gibraltar (r. 37 45).
3. wat de in de hemel vertoevende Heemskerck ziet in de engte van
Gibraltar (descriptio van het vervolg van de zeeslag, r. 46-96).
-

z) r. 21-36
Fortitudo

Moed is de karaktereigenschap waarmee Heinsius de admiraal vrijwel
uitsluitend bedeeld heeft en die ook hier de uitwerking van de locus a
qualitate mortis2 bepaalt. Nergens wordt de onverschrokkenheid van
Heemskerck zo uitdrukkelijk tot uiting gebracht als hier, nu hij op zijn
schip, strijdend als Mars zelf, de dood vindt.
De moed is een van de vier hoofddeugden en in het bijzonder de
kwaliteit der militairen zoals Pontanus ons meedeelt 3. Het decorum eist
bij de krijgsman de fortitudo van de grote helden. De beschrijving
i Zie Em. van Meteren, Belgische of Nederlantsche oorlogen ende geschiedenissen ...(Gedruckt
op Schotlant, buyten Danswyck, by Hermes van Loven ... r 6 I i) pg. 235 verso, Ie kol. :
„De Admirael Heemskerck heeft den Spaenschen Admirael opt lijf willen vallen/ die
welcke dat merckende / heeft zijn tou afghehouwen ... ende dreef de Baye innewaerts naer
de Stadt toe / so dat hy doen zijnen Viceadmirael ende drye Gallioenen voor hem ligghende hadde : Dies niet teghenstaende is Heemskerck hem ghevolcht voorby den Viceadmirael / dien met dandere Gallioenen latende ligghen aen de slincker handt / ende liedt
zijn Ancker reede hanghen voor den boech / met bevel niet te laten vallen / voor dat zy
aen den Spaenschen Admirael waren / ende dat zijt hoorden craken".
2 Vgl. pg. 83 ad c.
3 Poet. Inst., lib. iii, cap. xvii, pg. 221 vv.
143

welke dienovereenkomstig van de strijdende Heemskerck gegeven
wordt, is dan ook hoogst martiaal en de locus a simili zorgt ervoor dat
de lezer onmiddellijk weet, welke inborst de admiraal bezit. Hij is een
tweede Mars :
Gelijck de dolle Mars, de breker van de steden,
Eer Tydei groote soon quam tegen hem gereden,'
Stont boven op zijn koets, gewapent, en soo vast
Als eenen staelen muyr: soo stont hy voor de mast

(r.

2 z-24).

Het exemplum 2 houdt het verhaal niet op, maar schept de mogelij kheid de commandant precies in het juiste licht te zien. Hij is de ideale
held, blakend van strijdlust en bezeten door slechts één gedachte, de
vijand afbreuk te doen.
Het hert spranck uyt het lijf...
Zijn aensicht was vol moet...
Soo stont hy sonder vrees, en yewers op te dencken,
Als om des vyants macht te schenden en te krencken

(r. 27-30).

Het hoogtepunt van dit exemplarisch krijgsmanschap wordt bereikt
als de admiraal kort na de aanvang van het gevecht door het dodelijk
schot getroffen wordt. De voet wordt hem afgerukt, maar desondanks
blijft hij overeind, als het ware met zijn moed het gewonde lichaamsdeel vervangend:
tot dat hem is de voet
Genomen van het lijf. Noch stont hy met de moet

(r. 31-32).

De fortitudo als centrale gedachte wordt geen ogenblik los gelaten. Ook
de regels waarin de dood de admiraal overmeestert, verhalen van
niets anders dan van zijn dapperheid. Het geringste blijk van mededogen is afwezig:
Int midden van de doot noch even onbevreest,
Niet voelende de pijn, en gevende de geest

(r. 35-36).

Was de bewondering van de lezer voor de tocht om de Noord die de
moedige Heemskerck als eerste gemaakt had al tot een hoge graad gestegen, dit relaas van Martiaanse onversaagdheid tot in de dood, vervult hem met nog diepere eerbied. Het leven van Heemskerck is ten
einde en de locus ab animo die hier overvloeide in de locus a qualitate
mortis is afgewerkt.
„Tydei groote soon" : Diomedes. De strijd tussen Diomedes en Ares wordt beschreven
in Ilias. lib. v, r. 846 vv. - „dolle Mars", vgl. ^6po4 van Ares gezegd (o.a. Ilias, lib. v, r.
355). - ,,breker van de steden ", vgl. Tecxeatrckim)4 van Ares gezegd (Ilias, lib. v, r. 455).
'

2 Vgl.
1 44

pg. 77.

2) r. 37-45
Na de locus ab animi natura die de stof voor het verhaal van Heemskercks daden heeft geleverd, wordt de locus a vita post mortem benut.
Dat wil zeggen het argumentum wordt niet langer betrokken uit de
laudatieve loci-groep tempus quo ipsi vixeruntl, maar uit ander, consolatief
materiaal. Zodra de dood is ingetreden volgt de dichter de ziel van de
gesneuvelde naar de hemel, waar deze geplaatst wordt „int midden van
de locht daer al de helden leven" (r. 3 8). Twee jaar later als Heinsius
naar aanleiding van de dood van Scaliger diens Apotheosis beschrijft,
zal hij het gehele gedicht optrekken uit het materiaal dat deze locus
biedt2. Hij ensceneert dan voor de gestorvene een luisterrijke ontvangst in de hemel en dient daarmee de laus van de overledene
bijzonder effectief 3. Aan een dergelijke verbeelding had Heinsius ook
in 1607 gestalte kunnen geven. Hij heeft het niet gedaan. Hij laat de
admiraal geen grootse huldiging beleven, maar neerzien op het panorama van de aarde waarbij zijn rondzwervende blik zich tenslotte
concentreert op de zeeslag die ver onder hem door zijn mannen wordt
uitgestreden.
Deze terugblik op de aarde van de ten hemel gestegen admiraal is
het enige wat hier een reminiscens wekt aan de hemelreis die Heinsius
de gestorvene hier laat maken en waarvan het thema sedert de Oudheid
(Cicero, Somnium Scipionis, Plutarchus, De facie in orbe lunare, Lucianus,
Icaromenippus) zo veelvuldig gecultiveerd werd in de litteratuur 4.
Heemskerck terugblikkend op de planeet die hij zo juist verlaten
heeft, roept Lucianus' Icaromenippus in de herinnering zoals ook deze,
op de maan beland, neerkijkt op alles wat zich op aarde afspeelt 5. Maar
ook Seneca verzekert Marcia dat het zoet is voor haar gestorven zoon
op de door hem verlaten aarde neer te kijken 6.
.

1

Vgl. pg. 83.

2

Poemata auctiora, editore Nicolao Heinsio Dan. fil. (Lugduni Batavorum 1640), pg. 5 6vv.
Voor het leven na de dood en de onsterfelijkheid als troostargumenten, zie pg. II1
noot 8, r2. De hemel die Scaliger ten deel valt, is uitgewerkt naar klassiek, niet naar
christelijk patroon.
4 Zie Marjorie Hope Nicolson, Voyages to the moon (New York 1960), ch. I, „The discovery
of a new world", pg. ro vv. — Zie ook boven, pg. 325.
5 „... perching on the moon, I rested myself, looking down on the earth from high and
like Homer's Zeus, now observing the land of the Mysians and presently, if I liked,
Greece, Persia and India; and from all this I got my fill of kaleidoscopic pleasure ... But as
soon as I had concentrated my gaze fixedly, the life of men in its entirety disclosed itself
to me ..." (Lucian. With an English translation by A. M. Harmon, vol. II London etc.
1953 4, The Loeb classical library, cap. II, 12, pg. 285-289).
6 Ad Marciam de cons., cap. xxxv, 2.
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Overige kwaliteiten van de admiraal

De victorievolle strijd die Heemskerck gadeslaat betekent, hoewel in
de eerste plaats hemelbelevenis van de admiraal, in zekere zin óók nog
een uitbreiding van hetgeen hiervoor verhaald is over Heemskercks
kwaliteiten. Nu echter wordt niet de fortitudo in het geding gebracht,
maar lijkt het dat Heinsius wil duiden op andere belangrijke eigenschappen. Deze zijn echter slechts impliciet gegeven, verborgen in het
materiaal dat de locus a vita post mortem oplevert ; het aanschouwen door
de overledene van het zo roemrijke zeegevecht. De voorspoedige
afloop, zo lijkt Heinsius te suggereren, is te danken aan de bekwame
instructies, het militaire inzicht, van de admiraal. Vanuit de hemel ziet
Heemskerck zijn matrozen „man voor man uytvoeren sijn bevelen"
(r. 49) en deze gehoorzaamheid aan het uitgestippelde beleid, leidt
tot de overwinning. Hieruit kan de lezer opmaken dat de admiraal zowel een grote kennis op krijgskundig gebied als ook het nodige gezag
bezat. Deze laatste twee hoedanigheden nu, maken deel uit van het
kwaliteitenpatroon van de opperbevelhebber. Geldt voor elke bevelvoerder dat hij naast de fortitudo waarover iedere soldaat moet beschikken, vooral ook prudentia bezit, zoals wij bij Pontanus, die in dezen het voetspoor volgt van Cicero, kunnen leren 1, de opperbevelhebber behoort evenwel nog meerdere deugden te bezitten. En Pontanus, weer naar Cicero verwijzend, geeft dienaangaande de volgende
opsomming : „scientiam rei militaris, virtutem, acutoritatem, faelicitatem"2. Wij zien dat Heinsius door te zinspelen op de eigenschappen
krijgskundige kennis en gezag, Heemskerck de voornaamste characteristica toekent die het decorum in het portret van de opperbevelhebber
aanwezig wilde zien. Zelfs de gelukkige uitslag van de krijgsverrichtingen die Pontanus vermeldt onder de kwaliteiten van de opperbevelhebber (,,faelicitatem"), is aanwezig, zij het dan impliciet. De slag is
immers ondanks de dood van Heemskerck een overwinning geworden
en op dat aspect legt Heinsius tot in de titel van zijn gedicht de nadruk.
EXCURS. VOORKEUR VOOR DE

Fortitudo

Men kan zich de vraag stellen waarom Heinsius die de fortitudo van
zijn held zo duidelijk geëtaleerd heeft, diens obligate andere deugden
„Duae sunt artes bellicae, prudentia et fortitudo de quibus Cicero in 1. Off. earum
utraque Duci seu Imperatori est pernecessaria, amplius tamen prudentia” (Poet. Inst.,
lib. III cap. XVII, pg. ari).
2 Poet. Inst., lib. III cap. xvii, pg. z z r
,
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slechts „verborgen" heeft weergegeven in de beschrijving van de
strijd die uitloopt op de „treffelicke victorie".
Ik meen dat hiervoor wel enkele redenen aangevoerd kunnen worden. In de eerste plaats de reële situatie. Heemskerck was nu eenmaal
in het begin van het gevecht gesneuveld en hij was ook getroffen in
volle wapenrusting staande voor de mast, precies zoals Heinsius vertelt. Van Meteren beschrijft de gebeurtenis als volgt: „Hy stont doen
hy geschoten went/in zijn volle harnasch ghewapent/thelmet op
thooft/met een sweert inde hand voor den mast/ende is also als een
recht Edelman Ridderlijc in zijn wapen gestorven" 1. Daar wij mogen
aannemen dat de wijze waarop de admiraal de dood had gevonden in
het vaderland algemeen bekend was geworden, zou Heinsius een vergrijp tegen de verisimilitudo begaaan hebben2 als hij bij het uitwerken
van de locus a qualitate mortis niet de aan iedereen vertrouwde, heldhaftige feiten tot grondslag van zijn beschrijving had genomen. Bovendien hangt m.i. de accentuering van de fortitudo samen met de renaissancistische cultivering van het martiale dat in het epos, maar vooral
ook in het druk beoefende genre van de ode, op verhalend-lyrische
wijze zijn expressie vindt.
Als voorbeeld mogen wij hier denken aan de ode van Ronsard A Monseigneur le duc
d'Alencon 3 die het verheerlijkend portret tekent van de krijgsman die de pas geboren prins, voor wie het vers geschreven is, eens zal worden. De aanstaande held
wordt afgebeeld in zijn toekomstige gevechtsbezigheden waarbij alle aandacht
wordt geconcentreerd op het dappere gedrag van de jeugdige krijgsman:
Nul plus que toy sera sCavant
A tourner les bandes en fuite,
Et nul soldat courra devant
Les pas ailez de ta pursuite,
Soit que de pres il voye au poing
Ta large espée foudroyante,
Ou soit qu'il advise de loing
Les plis de ta pique ondoyante,
Soit qu'il se vante d'opposer
Contre ta lance sa cuirasse,
Ou soit qu'il se fie d'oser
Attendre les coups de ta masse.

Van Meteren, Belg. of Ned. oorl., pg. 235 verso, kol. z.
Zie pg. 68, 70.
3 Oeuvres compl., t. I, pg. 490 vv.
1
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On voit encox' en arriere
Le Flaman se destourner,
Puis tout soudain vetourner,
Suyvant sa brave guerriere.
Or'on luy voit envahir
Ceux que moins forts il espere,
Ores on le voit fuir
Devant les yeux de ton perel.
Dergelijke beschrijvingen van strijdtonelen treffen wij bij de Pléiade-dichters ook
aan in grafverzen op legeroversten. De gesneuvelde, een aanzienlijk edelman,
weert zich dan in de strijd als een epische held en ook hier wordt alle aandacht geconcentreerd op de formidabele dapperheid die de gesneuvelde eigen is geweest.
In Ronsards Epitaphe d' Anne duc de Montmorency Pair et Connestable de France 2, in de
Epitaphe de feu Roc Chasteigner, seigneur de la Roche de Pose's of de Epitaphe de , feu
Monsieur d'Annebault. En faveur de Simon Nicolas, secretaire du Roy et de ses Finances 4,
wordt het krijgsbedrijf slechts in zoverre geschetst als het van belang is om er de
fortitudo van de held door te leren kennen. De slag bij Serizolles wordt slechts
beschreven omdat d'Annebault ondanks de koortsaanval, die hij te verduren heeft
gehad, zich in de strijd toch als een ware held gedragen heeft:
Quand l'Espagnol tout enflé de parolles
Vint assailler nostre camp a S'rizolles,
Et que la France ensanglanta ses mains
Des Espagnols et du sang des Germains,
C'est Annebault monstra lors sa vaillance
Et le devoir qu'il devoit à la France;
Car, bien qu'il fust d'une fiévre assailly,
A tel soin n'eut pas le coeur failly,
Ancois armé d'honneur et de proiiesse,
L'espée au poing, ouvrit en deux la presse.
Lors saccageant, tuant et foudroyant,
Comme un torrent de neiges ondoyant
Gaste les bleds d'une verte campagne,
Perdit sous luy les plus vaillans d'Espagne,
Et tellement poursuivit son bon-heur,
Qu'il eut pour luy la plus-part de l'honneur 5.
Wat d'Annebault precies doet, wordt niet beschreven. Hij treedt algemeen krijgshaftig op, „tuant, et foudroyant", en de dichter weet niet beter te doen dan te grijpen
„pere ...” : De vader van de jonge hertog veroverde in 1552 Hesdin op de keizerlijke
troepen. Ontleend aan de annotatie in de editie Chamard, t. v, pg. 293 noot 4.
2 Zie pg. 137 noot I.
3 Oeuvres compl., editie G. Cohen, t. II, pg. 496 vv. Zie voor de historische commentaar,
De Schweinitz, Les épit., pg. 34 v.
4 Oeuvres compl., t. ii, pg. 493 vv. Zie voor de historische commentaar, De Schweinitz,
Les epit., pag. 33v.
5 Oeuvres compl., t. II, pg. 494 - 495 , r. [67]-r. [82].
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naar een similitudo die aan de wereld der natuur ontleend is, om d'Annebaults onweerstaanbaar geweld passend te schilderen.
VERSCHIL TUSSEN HEINSIUS EN DE HIER BOVEN BEHANDELDE DICHTERS

In het kader van deze krijgstonelen, gecentreerd om een held van
buitengewone fortitudo, hoort de beschrijving van de onversaagd
vechtende Heemskerck thuis. Hij die zich gedroeg „gelijck de dolle
Mars" is in fortitudo de evenknie van de heldhaftige Franse generaals
die ook op het slagveld om het leven kwamen, strijdend voor hun
vaderland. Het gebruikelijke releveren van de dapperheid der oversten
in lyrische oorlogstaferelen, mogen wij dus zeker naast de gehoorzaamheid aan de verisimilitudo als een belangrijke factor zien bij
Heinsius' keuze om de moed van de admiraal uitdrukkelijker te presenteren dan enige andere kwaliteit.
Bij de Pléiadedichters staat echter zowel in de ode als in het funerair
gedicht de held centraal. Een gevolg van deze allesoverheersende
concentratie op de held is dat de gesneuvelde niet door de dichter „in
de steek gelaten wordt" als hij tijdens het gevecht dodelijk gewond is
geraakt. Met geen woord wordt gerept over het verdere verloop van
de slag bij Sainct Denys na de fatale verwonding van de oude duc
de Montmorency. Met de blessure van de hertog valt ook het doek
over het slagveldtumult. De dichter blijft bij de dodelijk gekwetste,
begeleidt zijn stervensdagen, tekent zijn laatste heroïsche woorden op
maar bekommert zich in genen dele meer om het gevecht. De beschrijving ervan diende uitsluitend om de lezer op de hoogte te
brengen van de heldhaftige wijze waarop de hertog de dood gevonden
had.
Heinsius daarentegen zet de descriptio van de strijd voort nadat de
admiraal gesneuveld is. Hij plaatst zijn held in de hemel en rept zich
daarop weer naar het strijdtoneel. Daardoor krijgt zijn gedicht een
ander aanzien dan het gebruikelijke Pléiade-vers. Door het accent te
verleggen van de dappere krijgsverrichtingen van de held naar de
gelukkige uitslag van het gevecht na diens dood, valt Heinsius' gedicht
eigenlijk uiteen in twee delen. Van deze tweeledigheid is Heinsius zich
zeer goed bewust geweest, gezien de titel die hij zijn poëem meegaf
en waarin zowel de dood van de admiraal als de na diens dood door de
zijnen bevochten „treffelicke victorie" vermeld worden. De „treffelicke victorie" is echter een afzonderlijk stuk geworden. Desniettemin
heeft de dichter het volkomen weten te integreren binnen het kader
van het funeraire gedicht voor de admiraal. Heinsius verbindt immers
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expliciet het vervolg van de zeeslag aan de held door deze de strijd
vanuit de hemel te laten gadeslaan. Hierdoor is de descriptio te beschouwen als de uitwerking van de locus ex vita post mortem. De admiraal die voor de goede zaak zijn leven heeft gegeven, aanschouwt
— bij wijze van beloning — in de hemel de overwinning. Dat is
Heemskercks hemelbelevenis : toeschouwer te mogen zijn bij het gevecht dat hij slechts een kort moment heeft meegemaakt en dat zulk
een glorieus einde heeft gekregen.
Wanneer de beschrijving van de slag niet op deze wijze direct met
de admiraal in verband was gebracht, dan zou het gedicht een lofzang
op de slag bij Gibraltar zijn geworden waarin het sneuvelen van de
admiraal een van de vermeldenswaardigheden was geweest. Nu
echter heeft het gedicht ondanks zijn tweeledigheid het karakter van
een funeraire laas op Heemskerck weten te bewaren.
Men kan er uiteraard naar gissen waarom Heinsius tot deze tweeledigheid is overgegaan. Wat dreef hem ertoe aan de zeeslag na het
sneuvelen van de admiraal het grootste deel van zijn gedicht te
wij den? Er waren immers voor een ervaren dichter als de „Gentse
nachtegaal" vele andere mogelijkheden geweest waardoor hij de aandacht voortdurend bij Heemskerck had kunnen bepalen. Dergelijke
vragen naar het laatste waarom van de structuur van een gedicht zijn
bij voorbaat gedoemd onbeantwoord te blijven, tenzij er informatie
buiten het vers te vinden is. Is dit hier het geval? Met aarzeling en met
het allergrootste voorbehoud zou ik willen wijzen op het in albast
uitgevoerde reliëf onder het Latijnse opschrift op Heemskercks graftombes. Dit reliëf, dat thans door klimatologische invloeden vrijwel
is verdwenen, geeft een zeeslag te zien. Gezien nu het feit dat Heinsius
zijn gedicht opzet als een grafopschrift, zoals blijkt uit de aanvangsregel „Hier binnen in dit graf [curs. van mij, s.F.w. ], o Vrienden ...", zou
men kunnen overwegen of Heinsius wellicht gebonden was aan de
voorstelling die de laatste rustplaats van de admiraal karakteriseerde.
Heinsius zelf legt in zekere zin een verband tussen zijn gedicht en de
graftombe met het reliëf, door een afbeelding ervan op te nemen op de
eerste pagina van zijn Nederduytsche Poemata tegenover zijn vers. Tot de
bezwaren die men hiertegen in kan brengen behoort o.a. de overweging dat Heinsius, wanneer hij zich inderdaad door het reliëf heeft
laten inspireren, het gedicht niet heet van de naald, in 1607, geschreven
De graftombe is op last van de Staten van Holland vervaardigd, waarschijnlijk in 1609
door Hendrik de Keyser. Zie Elisabeth Neurdenburg, Hendrik de Keyser (Amsterdam
[ 1 93o)), pg. 99.
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zou hebben maar twee jaar later toen de graftombe gereed was gekomen. Of mogen wij aannemen dat de dichter vóór 1609 reeds op de
hoogte was van de afbeelding die aangebracht zou worden? Het voornaamste bezwaar is evenwel dat, ook al zou Heinsius aansluiting gewenst hebben bij het zeeslagtafereel, er dan evengoed andere wegen
geweest zouden zijn dan hij nu gekozen heeft.
Wij keren thans terug tot de tekst van de Treffelicke Victorie. Als
Heemskerck gestorven is, treedt in het gedicht een waarneembare
verstilling in. De krijgshandelingen worden een moment opgeschort.
De held, uit het gewoel van het gevecht gerukt, staat opeens boven de
wereld en ziet vanuit zijn hoge hemelplaats het ijdele bedrijf der mensen aanl:
Van daer keeck by om leech, en sach de weerelt staen
Beneden onder hem, die hy was om gegaen.
Hy sach ons ydelheyt, en al de sotte wenschen,
Het draven en het gaen, het loopen van de menschen
(r. 39-42; cursivering van mij, s.F.w.).

Het leven lijkt thans onbelangrijk, het schrompelt ineen tot een doelloos gedraaf, nu Heemskerck geplaatst is in de eeuwigheid. Dan
wendt de admiraal de blik naar de streken op aarde die in zijn leven
belangrijk zijn geweest; Indië:
Maer keerde meest zijn oog naer 't Indiaensche goet,
Dat onse deucht bevecht, en die vergeten doet 2

(r. 43 -44)

en natuurlijk de Noord. De Noord met zijn adynamisch, mensloos
leven :
Hy sach de sneeu, het ys, hy sach de witte beeren

(r. 45)

een ijzig natuurpanorama dat de hitte van het zojuist verlaten gevecht
volkomen doet vergeten. De „witte beeren" zou men overigens als
Stichworter kunnen beschouwen voor het hierna opnieuw intreden
van het dynamisch aspect; Heemskerck — en ook de lezer van het gedicht ! — zou zich immers bij het zien van deze dieren wel eens herinnerd kunnen hebben hoe twee van zijn mannen destijds, bij het
Poolavontuur, door een witte beer verscheurd waren 3. Vanuit deze
Vgl. hetgeen ik hierboven opgemerkt heb aangaande de Icaromenippus (pg. 145).
M.i. op te vatten als: zozeer wordt onze dapperheid door de bewoners van de Indische
archipel uitgedaagd dat wij er niet eens meer bij stilstaan hoe groot de moed eigenlijk is
die wij daar betonen.
H V.D.B. (Lamb. v.d. Bosch), Leeven en Daden der Doorluchtigste zeehelden, dl. ii (Amsterdam
1676), pg. 3.
1
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3. het doden van de Spaanse matroos door een Nederlandse, die zijn
vij and tot in het water achtervolgt, hem daar ombrengt en zijn bloed
drinkt (r. 69-84).
De beide eerste gebeurtenissen, die kort vermeld worden en resp.
slechts één en twee regels beslaan (r. 48 ;r. 67-68), berusten op historische waarheid'. Heinsius heeft ze geplaatst tegen twee verschillende
achtergronden, een algemeen lyrische en een algemeen epische. Het
eerste, lyrische, decor is van mythologische makelij (r. 5 0 -62) en bestaat uit twee exempla die een indruk geven van het machtige krijgsrumoer : a. het geweld van de kanonskogels is zo groot, dat het lijkt
alsof Jupiter zelf met zijn door Vulcanus en de Cyclopen gesmede
bliksemse het water op komt varen; b. het gevechtsgebulder wordt
vergeleken met de bestorming van de hemel door de Titanen (r.
5 8-6o). In dit kader wordt het neerhalen van de vlag vermeld. — Bij
het tweede, algemeen-epische, decor beschrijft Heinsius hoe
de menschen op het landt
Vergingen half van vrees, en storven half van schandt.
Zij stonden als beroest van voeten en van handen,
En sagen tot de gront haer eygen schepen branden

(r. 63-66).

Deze dadenloze wanhoop van de vijandelijke toeschouwers vormt de
achtergrond waartegen de Spaanse admiraal de witte vlag uitsteekt
„biddend' om genae" (r. 68).
Wij kunnen, met Van Meterens verhaal over de slag bij Gibraltar
naast ons, vrij goed nagaan op welke wijze Heinsius van de historische
feiten een laas heeft gemaakt. Daar is allereerst het mythologische decor waardoor het gevecht Olympische afmetingen krijgt. Het donderende geschut roept de bliksemende Jupiter in de gedachten, het
machtige geweld is dat van de Titanenstrijd. Dit betekent dat de
Nederlanders de overwinnaars zijn geworden in een zeeslag waarvan
de hevigheid slechts in mythologische beelden was weer te geven. Een
1 Van Meteren; Belg. of Nederl. oor'., pg. 236 recto, ze kol. vermeldt dat de trompetter
van kapitein Cleyn-Sorghe de vlag van het Spaanse admiraalsschip neerhaalde. Volgens
belofte, gedaan door Heemskerck voordat het gevecht begon, werd de dader hiervoor
beloond met „hondert Reaelen van achten". — Het uitsteken van de overgave-vlag door
de Spaanse admiraal baatte deze niet veel, want desondanks „wendt van alle canten onghemerckt al even seer op hem geschoten" (Van Meteren, Belg. of Nederl. oor'., pg. 236 recto,
ze kol.).
2 Heinsius noemt twee van de drie met name bekende Cyclopen : Brontes en Steropes. De
Cyclopen smeedden de donders en bliksems van Jupiter. Zie Herbert Hunger, Lexikon der
griechischen und rómischen Mvthologie (Wien 19595), pg. 195.
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victorie in een dergelijke strijd behaald, vermeerdert natuurlijk de verdiensten ervan in niet geringe mate ! Het procédé dat Heinsius hier
toepast om de draad te amplificeren, is de ratiocinatio — te onderscheiden
van de ratiocinatio als syllogisme 1 — waarbij men de omstandigheden
die een daad of feit begeleiden vergroot. „Damit", verklaart Lausberg,
„wird dem Publikum der (nicht ausdrucklich ausgefiihrte) Riuckschlusz (ratiocinatio) auf die Grosze des zu behandelnden Gegenstandes selbst suggeriert" 2. In de tweede plaats speelt het eclecticisme
een rol in het tot stand komen van de laus. Heinsius vermeldt alleen de
meest glorieuze historische feiten, nl. die welke in verband staan met
het Spaanse admiraalsschip. Dat de vlag van de vice-admiraal genomen werd, vertelt hij niet 3, evenmin het verbranden van diens schip of
het tot zinken brengen van het daar achter liggende galjoen 4. Deze
schepen van secondair belang worden niet naar voren gehaald, maar
gaan op in de menigte der andere die de „menschen op het landt"
angstig en beschaamd door de vlammen zien verteren (r. 63-66). Door
het licht juist op het admiraalsschip te laten vallen tekent Heinsius
alleen de allerbelangrijkste momenten die tot de overwinning geleid
hebben.
De krijgshaftige mythologische encadrering, de topprestaties als
het neerhalen van de vlag van het admiraalsschip, hebben echter naast
hun expliciete functie van opbouwelementen voor de laus, tevens een
impliciete functie, nl. de strijdzin van de lezer te prikkelen. Dit aspect
nu komt in de volgende passage openlijk en duidelijk aan de orde en
wel in de beschrijving van het derde voorval, het doden van de
vijandelijke matroos. Of dit laatste zo heeft plaats gehad als Heinsius
het verhaalt, heb ik niet kunnen verifiëren. Wel vermeldt Van Meteren
hoe het krijgsvolk van het brandende vice admiraals en het geënterde
admiraalsschip over boord sprong om te trachten zich zwemmend te
redden. Deze pogingen werden echter met weinig succes bekroond.
De manschappen van d'Avila althans „werden / door de groote furie
van haer vyanden/die daer met Sloepen door voeren/door-schoten
ende door-steecken/soo dat de Baye lagh als oft se met doode menschen hadde besaeyt gheweest" 5. Het staat dus vast dat de over boord
springende Spanjaarden geen zachtzinnig onthaal van Nederlandse
kant ten deel is gevallen, maar hoewel het tijdens het gevecht zeker
-

-

Zie pg. 74.
2 Handb., § 405.
Van Meteren, Belg. of Nederl. oorl., pg. 235 verso, 2e kol.
4 Van Meteren, Belg. of Nederl. oorl., pg. 236 recto, le kol.
5 Van Meteren, Belg. of Nederl. oorl., pg. 236 verso, le kol.
'
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niet aan gruwelijkheden ontbroken zal hebben, geeft Van Meteren
geen staaltje daarvan. Heinsius echter wijdt aan het (fictief?) optreden
van de Nederlander die het bloed van zijn vijand drinkt, 16 regels (r.
69-84), d.w.z. iets minder dan de helft van de 39 regels die in totaal
besteed worden aan de beschrijving van de drie gebeurtenissen
tijdens de zeeslag na Heemskercks dood.
Deze i 6 regels vormen een descriptio binnen de descriptio van de
strijd bij Gibraltar en zij zorgen voor de meest gedetailleerde tekening.
Twee individuen maken zich hier los uit het strijdgewoel, die in hun
respectieve angst en woede de concrete exponenten zijn van de verliezende Spaanse en winnende Nederlandse partij :
Een van den Spaenschen hoop, int nemen van de schepen,
Bejegend' een maetroost, die op hem hadd' geslepen
Zijn mes en zijn gemoet: dat siende de Maraen,
Spranck schielick buyten boort, om hem alsoo t'ontgaen.
Maetroost die volcht hem na, niet denckend' op het sterven,
Maer besich met den specht' te volgen en te kerven:
Hout hem int water vast, en druckt hem daer soo stijf,
Tot dat hij hem de siel geperst heeft uyt het lijf.
begost hem te verscheuren,
Te schudden met de mont, te trecken en te leuren:
inslorpende zijn bloet

(r. 69-79).

Vanwaar, zo vragen wij ons af, bij deze uitwerking van de locus a modo
deze kennelijke voorkeur voor het gruwelijke dat zoveel regels in
beslag neemt ? Ik meen dat de oplossing gezocht moet worden in de
toepassing van rhetorische voorschriften. De gruwelijkheid werd in de
antieke rhetorica het meest probate middel geacht om affecten teweeg
te brengen en de redenaar koos dan ook, om zich te trainen in de inleving van aandoeningen die hij bij het publiek moest opwekken,
stoffen van gruwzame aarde. Heinsius greep dus naar een techniek
waarvan hij wist dat de emotionele uitwerking, in casu bestaande uit
moedige vechtlust en bloeddorstige haat jegens de vijand, verzekerd
zou zijn. De grote gedetailleerdheid waarmee de scène beschreven is
brengt de emotie, de in de twee voorafgaande passus zo zorgvuldig
opgekweekte krijgslust, tot een climax. De evidentia3 van het tafereel
transponeert de bezeten wraakgierigheid van de Nederlandse matroos
naar de lezer.
i „Specht", „speckt", „spek": scheldnaam voor de Spanjaarden.
Zie Lausberg, Handb., § 11 47; § 257e (pg. 143, 1 44). Uitgebreid in Quintilianus, Inst.
orat., lib. v, cap. II, zo.
' Zie pg. 15 3 noot 2.
2
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In een beschouwende passus (r. 85 96) wordt daarop een „interpretatie" geleverd van wat de lezer zo juist voor ogen is gesteld. Men
zou hier kunnen spreken van een exemplarische, zo men wil zelfs van
een emblematische, uitleg want Heinsius distilleert uit een singulier
gegeven — het matrozengevecht — een algemene waarheid. Het laatste
beeld dat de dichter in de strijd der beide zeelieden zijn lezers getoond
had, was dat van de veerman Charon die de vlucht neemt als de gedode
Spanjaard aankomt, door de woest uitziende Nederlandse janmaat tot
inde onderwereld begeleid. Zo grimmig is de aanblik van onze matroos
dat Charon „beducht was dat hy self sou raken buyten boort" (r. 84).
Vanuit Charons vlucht voor de woesteling neemt Heinsius'verklaring
een aanvang. Uit het gevecht totter dood en de vrees van de onderwereldse veerman voor de Nederlandse matroos trekt hij de volgende
conclusie :
-

Doen sach de Spaenjaert eerst, dat doot en helsche krachten,
En Styx en Phlegeton sijn minder als de machten
Van een hoochmoedich hert, gewapent met zijn recht,
Dat voor het vaderlandt, en voor de vryheyt vecht

(r. 85-88).

De gevolgtrekking „het fiere hart aan welks kant het recht staat,
trotseert de dood (beeldspraak : Charon vlucht voor de vaderlandse
matroos)" draagt een sententie-achtig karakter, en daar de sententia
uitspraken bevat van algemeen-geldende aards komt het gehele matrozentafereel in het licht te staan van een universele waarheid. Het
gedetailleerd beschreven matrozengevecht zou welhaast de verwoording kunnen zijn van een prent, een emblema, dat als lemma een regel
droeg waarin de verzen 8 5 88 zich laten samenvatten : „voor vaderland
en vrijheid trotseer ik de dood." Deze algemene waarheid, op dat
moment in het bijzonder van kracht voor de Nederlanders, wordt in
-

de volgende vier regels uitgewerkt met de blik gericht op onze strijd:
Doen heeft hy eerst gesien, doen heeft hy moeten mercken,
Waer onse sterckten sijn en rechte bollewercken
etc. (r. 89-9o; cursivering van mij, s.F.w.).

Deze passus, waarin de uitleg van het matrozengevecht hand in hand
gaat met het bezingen van de Nederlandse vrijheidsliefde, sluit Heinsius af met een similitudo. In de similitudo wordt het vergelij kingsmateriaal betrokken uit de natuur en het algemeen menselijk leven en
aldus wordt een beroep gedaan op de ervaringswijsheid en op het
' Zie Lausberg, Handb., § 872.
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gezonde verstand van iedereen. Vandaar de bewijskracht. 1 De similitudo die Heinsius hier gebruikt moet verstandelijk overtuigend aantonen dat wij, bezeten als wij nu eenmaal zijn van een edele vrijheidsdrang, natuurlijkerwijs dan ook iedere belager moeten neerslaan.
Door toepassing van de similitudo vloeit immers de verscheurende
haat tegen alles wat Spaans is — zoals de bloeddorstige zeeman voldoende demonstreerde! — voort uit onze geschapenheid, uit de aanleg
van ons karakter:
Gelijck de wreede wolf is op het schaep gebeten,
De koninck van de locht sijnd' op een duyf geseten,
Verscheurt haer met de klau, soo schijnt het oock te gaen,
Als een van Nederlandt bejegent de Maraen

(r. 93-96).

De beschrijving van de zeeslag na Heemskercks dood is nu ten einde
en daarmee tevens de gehele laus op de admiraal. Bij de opbouw van
het verhaal van het gevecht tijdens en na het leven van de vlootvoogd
heeft Heinsius verschillende elementa narrationis sterk naar voren gehaald. Allereerst de persona Heemskerck ter ere van wie het gedicht
geschreven is en die geportretteerd wordt als de dappere opperbevelhebber, maar ook aan de actiones is ruimschoots aandacht besteed, vanaf het moment dat in de percursio genoteerd wordt hoe
Heemskerck de vijand aanviel, tot aan de bloeddorstige achtervolging
van de overboord springende Spaanse matroos. Ook de locus, hier de
zee waarop de strijd plaats vindt, wordt voortdurend onder het oog
van de lezer gebracht, terwijl zelfs verschillende loca gepresenteerd
worden als de gesneuvelde Heemskerck vanuit de hemel op de aarde
neerziet. De modus werkt Heinsius in gruwelijke zin uit in het matrozengevecht. De vervlechting van al deze elementa tot een bijzonder
levendig geheel dat bovendien rijkelijk met exempla en similitudines
is opgesmukt, verschaft de lezer in ruime mate de zo hoog geschatte
delectatio. Tegelijkertijd maakt de dichter van de benevolentia die hij
hiermee bij zijn publiek gekweekt heeft, gebruik om te docere, om ervan te overtuigen hoezeer de vrijheidslievende Nederlanders van
nature de vijand zijn van de hen onderdrukkende Spanjaarden.
Delectare en docere, het dulce en het utile, gaan hier ongemerkt hand in
1 Zie pg. 77. — In het bijzonder Lausberg, Handb., § 422 (pg. 233). De ervaringswijsheid
omtrent de wetmatigheid die in de natuur heerst, is van des te groter belang omdat men in
de natuur-ordening de uitdrukking meende te bespeuren van de wil van de Schepper. Uit
het „boek der natuur" leert men de opperste waarheid kennen. Over het liber naturaethema dat vanaf de Middeleeuwen zo zeer in zwang was, zie E. R. Curtius, Europdische
Literatur und lateinisches Mittelalter (Bern 19542), pg. 326.
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hand en laten Heinsius zien als een kundig vakman die de essentie van
het litteraire métier uitstekend verstaat. De merkwaardige realistische
hemelbelevenis van de overledene, ooggetuige zijn van de succesvolle
zeeslag blijkt een les in te houden voor het Nederlandse volk, de les
van de ingewortelde haat tegen de Spanjaard.
Langs gevoelsmatige en redelijke weg (resp. het wrede matrozengevecht en de interpretatie daarvan) heeft Heinsius een voedingsbodem bereid, waarop hij nu het zaad zal uitwerpen dat als vrucht
moet opleveren de ongebroken wil om de strijd tegen de Spanjaard
onvermoeid voort te zetten. Tegen de achtergrond van haat en woede
jegens de vijand moet men nu het deel zien dat thans volgt, de
exhortatio, gegoten in de vorm van een lyrische belijdenis van de
liefde tot de vrijheid.
Exhortatio (r. 97-1o8)
Dit deel uit het grafdicht op Heemskerck is het meest bekend en begint met de regel „Marane neemt ons wech ons landen daer wij
leven" (r. 97). Zo groot is de liefde tot de vrijheid en de impliciete
afkeer van de Spaanse tyran, dat het leven overal goed is, belijdt de
dichter, waar de Maraan niet aanwezig is. Al zouden wij in zee moeten gaan om onder uw heerschappij uit te komen, zo roept hij de
Spanjaarden toe, wij zullen het moedig doen want alles is beter dan
slaaf te zijn : „Al daer ghy niet en sijt, daer is ons vaderlandt" (r. i o4).
Ter staving van deze waarheid gebruikt hij een drievoudige similitudo
die de voorbestemming van de Nederlanders tot vrijheid moet
„bewijzen" :
De vogel is alleen geboren om te

snijden

Met vleugelen de locht, de peerden om te rijden,
De muylen om het pack te dragen, of de lijn
Te trecken met den hals, en wy om vry te sijn

(r. 105-108).

De twaalf regels van de exhortatio (r. 97-108) getuigen van een vurige
vrijheidsliefde en van vastbeslotenheid om tot het uiterste te gaan.
De concessieve regel 97 verleent aan de passus reeds bij de inzet een
grote spankracht ; de verzekering dat „wy" ons in de zee zullen begeven
als de Spanjaard het land in zijn bezit mocht krijgen, houdt een doodsbereidheid in gelijk aan die van de Hollandse matroos die in de zee
sprong om zijn vijand tot het laatste toe te bekampen. Deze aansporing past volkomen in het grafdicht voor de op zee gesneuvelde
Heemskerck die door zijn leven op te offeren metterdaad betoond had
1
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vermelding van het eerbiedwaardige gezelschap waarin de admiraal
in der eeuwigheid zal verkeren. Het suggereren van deze wat Elysiumachtige vergadering van grote geestverwanten verleent de troost
overigens een min of meer litterair karakter. In het tweede argument
daarentegen wordt het laudatieve aspect verkregen door een toevoeging van politieke aard. De aartshertogen hadden nl. in 1606 de facto
de Nederlandse souvereiniteit erkend en dit vormde de basis voor
de wapenstilstand in april 1607, dezelfde maand nog waarin de overwinning bij Gibraltar had plaats gegrepene. Hieraan appelleert Heinsius
als hij schrijft dat Heemskerck is „begraven en bedeckt van vrijgevochten eerde" (r. i14), een omstandigheid die door de vijand diep
wordt betreurd :
En dat de vyant is noch d'aldermeest' ellendt,
Niet langhe naex u doot, heeft hy dat self bekent

(r. 115-116).

Dat Heinsius juist als slotargument doelt op de aarde waarin de admiraal is begraven, lijkt mij geïnspireerd te zijn op de bekende antieke
formule die men als laatste wens aanbracht op het graf van de dode :
„sit tibi terra levis" 2. De aarde waarin Heemskerck rust zal zeker niet
zwaar op hem drukken, daar deze „vrijgevochten" is : een situatie aan
de tot-stand-koming waarvan hij een belangrijk aandeel heeft gehad
daar hij is
Gestorven voor [zijn] volck, vol lof, vol eer, vol weerde

(r. i i 3).

Tot op het laatst blijft de lans doorklinken.
Lof voor de gesneuvelde, les voor de Nederlanders, dat is het wat
Heinsius zich in zijn gedicht ten doel heeft gesteld. Van de gebruikelijke partes heeft hij de luctus achterwege gelaten, om wille van het
decorum, naar wij meenden; maar de exhortatio heeft hij dankbaar benut
om daarin op lyrische wijze te bevestigen wat hij zijn landgenoten zo
dringend had voorgehouden: standhouden tegen de vijand tot elke
prijs en voor de vrijheid tot het uiterste gaan.

1

Geyl, Geschiedenis, dl. ir pg. 395.

2

R. Lattimore, Themes in Greek and Latin epitaphs, pg. 65 vv.

,
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LIJKKLACHT OVER PIETER DIRXZ. HASSELAER
EN GRAFSCHRIFT OP PIETER DIRXZ. HASSELAER

LIJKKLACHT OVER PIETER DIRXZ. HASSELAER

Hoofts 188 regels tellende L/kklacht over Pieter Dirx. Hasselaer1,
gestorven 1616, behoort met het vers van Heinsius op de dood van
Heemskerck tot de uitvoerigste funeraire gedichten uit de eerste
decennia van de 17e eeuw.
Het grootste deel van het gedicht is gewijd aan de Hasselaer die op
8-jarige leeftijd als vaandrig het beleg van Haarlem had meegemaakt
(I I december I S 72.-I 3 juli 15 73) en tijdens die benarde maanden blijk
had gegeven van grote durf. Om die moed wordt Hasselaer, wanneer
hij drieënveertig jaar later sterft, door Hooft in extenso geprezen, al
gaat de dichter ook niet voorbij aan de latere levensjaren van zijn
held waarin deze zijn sporen verdiende als raadsheer en schepen van
Amsterdam.
VERSCHIL MET HEINSIUS

Hoewel bij Hooft evenals bij Heinsius de dapperheid van de soldaat
centraal staat, verschillen de beide gedichten aanzienlijk van elkaar.
Hasselaer is bij de uitvoering van zijn kern-heldendaden niet algemeen
krijgshaftig bezig, zoals Heemskerck die zich weerde „gelij ck de dolle
Mars", noch levert hij een opmerkelijk staaltje van bloeddorstige strijdbaarheid als de Hollandse matroos tijdens de slag bij Gibraltar. Hij voert
Gedichten van P. C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, dl. I, pg. 146 vv.
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alleen maar onverschrokken een paar zeer reële opdrachten uit : met een
galei vrijwilligers trachten de vijand te verhinderen een schans op te
werpen, wat mislukt, en een brief over brengen dwars door de vijandelijke linies, wat wel lukt. Daden, aanzienlijk minder spectaculair dan
het leveren van een Titanesk gevecht waarbij de vijanden in doodsnood van hun brandende schepen springen. Kon Heinsius bij de laus
op de overwinningsstrijd de meest in het oog lopende uit een aantal
glorieuze feiten kiezenl, Hooft beschikte voor de lof op de vaandrig
over niet meer dan het gedurfde, maar succesloze galeiavontuur en het
goed afgelopen koerierschap, twee waagstukjes die Haarlem overigens
niet hebben kunnen redden van de inneming door don Frederik. Een
laus te schrijven met deze stof als object, was bepaald een moeilijker
opgave dan het voor Heinsius was geweest om een admiraal te vieren
die voor zijn land gevallen was in een roemvolle zeeslag. Gezien het
formaat van Pieters krijgsdaden kon Hooft niet zoals Heinsius met
amplificationes werken waarbij aan de goden- en Titanenwereld wordt
gerappelleerde. Om de lezers duidelijk te maken waaruit de dappere
daden van zijn held bestonden, resgestae die zich niet alleen aan de periferie van het krijgsbedrijf, maar bovendien drieënveertig jaar geleden
hadden afgespeeld, moest Hooft veel concieser op het gebeurde ingaan dan Heinsius en zich veel meer historicus tonen dan de Leidse
hoogleraar die een groot recent gevecht beschreef.
Zo vermeldt Hooft de naam van het watertje de Fuick, waar Hasselaer met zijn galei naartoe wordt gezonden, en wij komen precies te
weten hoe de vaandrig zich met de zijnen uit de voeten maakt als de
Spaanse overmacht te groot blijkt :
Dat Hasslaer om sich niet rondom te laeten sluyten
Het nae de Meer toewendt, en brenght het door de Kaegh
Te Leyden binnen
(r. I I8-120).

Waarom Pieter, in Leiden aangekomen, het belegerde Haarlem koeriersdiensten kan verlenen, leert ons de volgende passage :
De Prins, dat pas, soght lieden
Met hoop van overloon te wilghen, om te gaen
Met brieven door 't beleg

(r.

122-124).

Hoe de militaire situatie is als Hasselaer met zijn brieven vanuit Leiden, zwemmend en heimelijk, Haarlem weer binnen tracht te komen,
wordt ons nauwkeurig uiteengezet :
Zie pg. 155.

2 Zie pg. 154.
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De vyandt hield alleen het hooghe niet; maer standen
Van wacht, op elken camp van de ghebroocken landen

(r. 1 33 -1 34) 1.

Zelfs de oorzaken van de opstand tegen Spanje worden geëxposeerd:
de koning heeft gedwongen
Dit vrye landt, en soo veel treffelijcke steên,
Om op te brenghen van thien kooppenninghen een.
Dat meer is, het gheloof, het vrijst van alle saecken
Vermeet hy sich (o trots!) tot een slaevin te maecken

(r. 75-78).

Deze informaties, die Hoofts contemporaine lezer op de hoogte
brachten van de context der heldendaden die Hasselaer een kleine
halve eeuw geleden had volvoerd, vormen echter meer dan alleen het
historisch perspectief. Zij staan, zoals wij zullen zien, in direct verband met de laus.
OPBOUW VAN HET GEDICHT

Wij zullen thans overgaan tot de behandeling van het gedicht waarin
Hooft voor de eerste maal een uitvoerig portret tekent van een vaderlandse helde. De Lykklacht bezit vier duidelijk onderscheiden delen:
z luaus (r. r -i ra), ir laus (r. 2ib-i7oa),ru iacturae demonstratio en luaus
(r. I 7Ob- I 74), iv consolatio (r. 175-18 Ø).
Lucius (r. i - z i a)

De luctus vormt het initium van het gedicht en is geredigeerd als
exhortatio. Wij herinneren ons dat Pontanus in zijn Poeticarum Institutionum libri tres naast het uitvaren tegen de dood, de aansporing om te
treuren als één van de middelen aanvoert om de luctus tot uitdrukking
te brengen, een aansporing die zowel tot mensen als tot dieren en
levenloze dingen gericht kan zij n 3. Hooft laat de exhortatio klinken tot
een gepersonifieerde „zaak", tot de stad Amsterdam, die Hasselaer als
raadsheer en schepen gediend heeft.
Amsterdam nu kan gelden als een adiunctum van Hasselaer en wij
herinneren ons bij Corraea gezien te hebben dat „al naar gelang
iemands hoedanigheden... zijn beroep ... of vaderland ... respectievelijk de Muzen ... Mars, ... de Arno" etc. worden aangesproken 4.
i Zie Gedichten I, pg. 149, ann. ad r. 133, 1 34.
2 J. M. C. Bouvy, „De eerste vaderlandse held bij P. C. Hooft "in De nieuwe taalgids, xxix
4 Zie pg. no.
3 Zie pg. 114.
(1935), pg. 244 vv.
o.
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Hooft is niet begonnen met een laudatieve definitio van de persoon van
wie in het vervolg sprake zal zijn, zoals Heinsius in zijn gedicht voor
Heemskerck heeft gedaan. Hooft heeft niet het personale initium gebruikt maar het initium ontleend aan het adiunctum en dit lugaal bewerkt.
Van de door ons behandelde theoretici plaatst alleen Scaliger de
luctus uitdrukkelijk achter de iacturae demonstratio en wel bij wijze van
climax der gevoelend. De andere theoretici laten zich niet over de
volgorde van de verschillende delen van het funeraire gedicht uit
zodat in het algemeen een grote vrijheid mogelijk schijnt. Daar het
initium bij afwezigheid van een exordium het eerste contact is niet zozeer
tussen dichter en lezer maar vooral tussen lezer en gedicht, stempelt
het, zo kunnen wij stellen, in hoge mate de eerste indruk die de lezer
krijgt van het verloop der gebeurtenissen dat de dichter gaat beschrijven. Hoewel nu in de rest van het gedicht voor Hasselaer slechts
één enkele maal, en dat nog zeer kort, de klaagtoon van de luctus wordt
aangeslagen (r. I7ob-174), heeft Hooft zijn vers toch in de titel aangeduid als ijkklacht. Hieruit blijkt dat de dichter de inzet doorslaggevend heeft geacht, een opvatting die als volgt beredeneerd kan worden. Een lugaal initium confronteert de lezer onmiddellijk met rouw en
droefenis en wekt gevoelens van medelijden en smart op die bepalend
zijn voor de wijze van receptie van het gehele gedicht. Hoezeer de
aandoening van droefenis op de achtergrond mag raken wanneer het
laudatieve relaas van heldhaftige feiten plaats vindt, van verre blijft de
luctus doorklinken die de eerste confrontatie met het gedicht gekenmerkt heeft.
Dit „doorklinken" is één van de voordelen van een initiale luctus
zoals hier door Hooft gebruikt wordt en die zo veelvuldig voorkomt
in de klassieke funeraire poëzie. Maar behalve de lugale resonans die de
lezer tijdens de receptie van het gedicht begeleidt, biedt een klagende
inzet nog enkele andere voordelen. Zo wordt de lezer geplaatst in een
emotionele situatie door een sterfgeval veroorzaakt, maar de (thans
overleden) persona moet hij nog als elementum narrationis binnen de
context van het gedicht leren kennen. Om zich nu de explicatie omtrent deze persona wiens dood aanleiding tot zodanige smart is geweest, niet te laten ontsnappen, zal hij het vervolg van het gedicht met
grote aandacht in zich opnemen. Bovendien wordt het oordeel van de
lezer over de gestorvene in gunstige zin beïnvloed daar het rouwbetoon dat de overledene waardig wordt gekeurd een indicatie
1

Zie pg. 109.
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is van het honestum dat het thans beëindigde leven heeft gekenmerkt.
Het voorop plaatsen van de luctus wil zeggen dat het gedicht geopend wordt met de laatste fase, beter nog, de „post"-fase van iemands
leven, want het verdriet der achterblijvenden is het laatste effectum van
de bona die de heengegane gekwalificeerd hebben. Dit betekent dat de
dichter er de voorkeur aan heeft gegeven zijn relaas in plaats van bij
het begin, juist bij het einde aan te vangen, een artificiële methode
waarvan Homerus in Quintilianus' Institutio oratoria als de representant geldt1, Quintilianus wijst er nadrukkelijk op dat het slechts van
de omstandigheden en de aard der zaken afhangt waar men de narratio
zal beginnen, bij het begin, het midden of het eindel. Beginnen met de
„eind"fase (,,post"fase) betekent voor de funeraire poëzie, beginnen
met de luctus en dit lugaal initium blijkt niet te onderschatten voordelen
te hebben bij het stimuleren van de aandacht en het richten der gevoelens van de lezer.
De exhortatieve redactie van het initium in de Likklacht waarbij in
de eerste vijftien regels de persoon wie dit rouwbedrijf geldt niet genoemd wordt, verschaft nog een extra stimulans voor de aandacht
van de lezer. Hooft maakt bovendien gebruik van de locus a simili die
twee uitvoerige exempla oplevert welke de eerste acht regels van het
gedicht constitueren. En ook deze exempla worden hier gebezigd om
de aandacht te verhogen, zoals ook het hanteren van het simile in het
exordium dit beoogt3. De exempla heeft Hooft aan de Oudheid ontleend en de lezer spitst de oren om zich de toepassing op een, zoals
te verwachten is, hedendaags geval, niet te laten ontgaan. Het initium
van de L/kklacht is, zo kunnen wij tenslotte nog stellen, in belangrijke
mate erop toegelegd de aandacht van de lezer te boeien, hem attentum
parare, zoals dit vooral in het eerste contact tussen auteur en publiek
(exordium!) gepostuleerd wordt. Bij ontstentenis van een exordium
wordt het initium voor deze functie zo doeltreffend mogelijk ingericht.
De exempla in de acht aanvangsregels houden Amsterdam tweemaal een rouwbedrijf uit de Oudheid voor ogen, een algemeen en een
incidenteel. Daarmee wordt allereerst de gelijkheid van omstandigheden geëxprimeerd waarin de stad zich bevindt afgemeten aan identieke situaties uit de antiquiteit, maar tevens moet de stad er kwansuis
door geprikkeld worden het gedrag van een normgevend verleden na
te volgen. Wat het algemene rouwbedrijf betreft, wijst Hooft op een
lib. VII cap. x, 1I-13.
Zie Lausberg, Handb., § 271, pg. 155.
,
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2 lib. iv, cap. ir. 83-84.

Romeins voorschrift volgens hetwelk de hogere standen zich in het
zwart moesten kleden wanneer een man die zich een vriend van het
volk had betoond, was heengegaan (r. '-5 a) ; het incidentele geldt de
rouw van Alexander de Grote die bij de dood van Hephaistion beval
te „scheeren"
Muyren en toorens hoogh, soo wel als volck en vee
Tot datmen geen kanteel en sagh aen slot oft steê

(r. 7-8)'.

Hoewel Hooft de naam van de dode voor wie het gedicht geschreven
is nog niet genoemd heeft, is toch met de verwijzing naar het rouwbetoon dat Rome en Alexander de Grote hun belangrijke doden ten
deel lieten vallen, reeds voldoende geduid op een overledene van
importantie. In de toepassing van de antieke rouwmanifestaties op
Amsterdam stelt Hooft het noemen van de naam van de gestorvene
nog verder uit:
Soo mooght ghy Amsterdam met recht dan nu wel scheuren
De stroocken van uw rock, van al uw kleên de kleuren
En d'hayren wt uw hooft : 't welck bloodt zy, als van ouwds,
En schaem sich al 't jaer lang des Caisarlijcken gouds.
Slecht vry aen allen oordt de borstweer van uw schanssen,
Swart het vergult cieraedt, breeckt de doorluchte transsen
(r. 9-15a).
Van al uw toorens af

De verschillende tekenen van rouw, waarvan Amsterdam blijk moet
geven, corresponderen met het antieke rouwbetoon : de zwarte kledij
der voorname Romeinen vindt haar pendant in een Amsterdam dat
zijn gewaad moet ontdoen van versierselen en kleuren, terwijl Alexanders bevelen ter ere van de dode makker zijn getransponeerd naar
het hoofd waarvan de haren zijn uitgerukt en dat de keizerlijke kroon
heeft afgelegd (r. 9-12) 2. De volgende tweeëneenhalve regel (r. i3-15a)
Bovendien liet Alexander, zoals Plutarchus vermeldt, Hephaistions geneesheer aan het
kruis slaan en verbood hij voor lange tijd alle muziek in het legerkamp. Zoals in de ann.
van Hoofts Gedichten, pg. 146 ad r. 7 wordt opgemerkt, vermeldt Plutarchus niet dat behalve het „vee" ook het „volck" geschoren werd, gelijk Hooft schrijft. Wellicht heeft
Hooft zich hier laten inspireren door Aelianus die meedeelt dat Alexander zichzelf en alle
dapperen liet scheren, in navolging van het rouwbetoon van Achilles om Patroclos :
„Rasit etiam omnes bellicosos et fortes atque seipsum, imitatus in hoc Achillem Homericum illum" (De varia historia libri xiv nunc primum et latinitate donati et in lucem editi,
Iusto Vulteio veterano interprete (Basileae 1548), lib. vii, pg. 126.
2 Zie Gedichten I, pg.146, ann. ad r. 11. — In Joh.I.Pontanus, Rerum et urbis Amstellodamensium historia (Amst. 161 I) dat van invloed is geweest op Hoofts vaderlands-historische
denkbeelden, staat het in 1490 opgestelde Caesaris Maximiliani diploma volledig afgedrukt
(pg. 26).
1

,

,
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geven nogmaals de combinatie van de beide rouwuitingen (reminiscens
aan Rome: „smart", reminiscens aan de luctus om Hephaistion:
„breeckt ... af"). Pas na dit uitvoerige argumentum a simili wordt de
locus a causa benut waarbij thans ook de naam van de overledene
neergeschreven wordt:
Swart het vergult cieraedt, breeckt de doorluchte transsen
Van al uw toorens af: voorneemlijck van de geen
Die Hasslaers wijck bewaeckt, want hy is overleên

(r. 14-16).

In het initium heeft Hooft de lezer in intrigerende exempla met betrekking tot het rouwbedrijf in de Oudheid gestort, exempla die de nieuwsgierige spanning bij de lezer omtrent hun functie pas na 15 regels
bevredigen, nl. wanneer de causa van al deze treurnis wordt genoemd
en daarmee de naam van de man die een dergelijk smartbetoon rechtvaardigt. Na deze ontlading, en nu de lezer niet meer als bij de aanvang van het gedicht met een boeiend exemplum tot de grootst mogelijke attentie geroepen hoeft te worden, zet Hooft zijn aansporing tot
luctus voort zonder verder te grijpen naar intellectueel prikkelende
middelen. Amsterdam, zo schrijft hij, moet op al zijn schepen het zeil
strijken en nergens een vlag laten wapperen, want „doodt leydt de
Vendregh" (r. z i a). In de vier regels die het „want hy is overleên" (r.
I 6b) en het „doodt leydt de Vendregh" scheiden, heeft Hooft de
commoratiol toegepast om de dood van Hasselaer en de rouw die de
stad daarom moet dragen zo sterk mogelijk naar voren te halen. De
mededeling van Hasselaers overlijden in regel i 6 herhaalt hij variërend
over een volle regel:
De nietspaerende noodt heeft hem 't ghesicht gheslooten

(r. 17).

De oproep tot rouw, reeds zo klemmend in de eerste vijftien regels,
wordt, thans in directe bewoordingen — met een chiasme als enig
ornament — over een halve regel herhaald:
(r. 18).

Draeght rouwe, rouw draeght

Wanneer wij in aanmerking nemen dat beschrijvingen van smartuitingen tot het gangbare materiaal van de luctus behoren2, is het uitsluitend de combinatie van een rouwbedrijf enerzijds aan de Oudheid
ontleend (Romeinen, Alexander), anderzijds wortelend in de eigen
tijd (zeil strijken op de schepen etc.), die aan het een en twintig regelig
Zie voor de commoratio, pg. 108.
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2 Zie pg. I 13 .

klagend initiurn een eigen karakter verleent. Bij de vormgeving van dit
materiaal valt vooral de exhortatieve, erudiete uitwerking van de locus
a simili op, die de oplettendheid van de lezer met succes weet op te
wekken.
Lauc (r. z i b- i 7oa)
Het grootste deel van de laus wordt in beslag genomen door de verheerlijking van Hasselaer als jonge Haarlemse held, waarop het subject in de mededeling „doodt leydt de Vendregh" (r. zia) reeds preludeerde. Natuurlijk is het de moed, een van de vier hoofddeugden en
(zoals wij weten) de typerende eigenschap van de militair die hierbij
centraal gesteld wordt en die zich zo uitstekend leent tot laudatieve
beschrijvingen. Hooft heeft er zijn karakteristiek van de jonge vaandrig te Haarlem uit opgebouwd (r. Zib-3 r).
De daden waarom het gaat, zijn, gelijk boven gezegd, het galei- en
het brief- avontuur (r. r z 3b-i48). Om deze stoute stukjes als imposante
heldendaden te laten fungeren maakt Hooft rijkelijk gebruik van
amplifzcatione.r. Zo leidt hij de lezer naar ontzag voor het galei-avontuur
door middel van een voorafgaande passus van 75 regels waarin de
Haarlemse overheden de jongeman toespreken (r. 32-107). De laus
vóór het krijgsavontuur is in twee delen te onderscheiden:

A. karakteristiek van Hasselaer als vaandrig te Haarlem (r. 2 ib 3 z).
-

B. redevoering tot de jeugdige vaandrig gehouden door de Haarlemse
overheden (r. 3z io7); reactie van de vaandrig en zijn broer (r.
io8-113a)
r. aanspraak tot Hasselaer waarin diens krijgsdaden tijdens het
beleg verricht, gememoreerd worden en zijn geslacht prijzend
vermeld wordt (r. 32-7 I)
2. apologie van de Opstand (r. 7z-84a)
3. uiteenzetting van Haarlems benarde situatie (r. 84b-95)
4. verzoek aan Hasselaer om de gevaarlijke onderneming in de
Fuick op zich te nemen (r. 96-i o z a)
5. roem in het vooruitzicht gesteld (r. i oib-io7)
6. Hasselaers reactie (r. io8-r r za).
-

Na de redevoering wordt de laus voortgezet door het verhaal van de
uitvoering van het plan dat de overheden Hasselaer voorgelegd
hebben, en de gevolgen daarvan. Bovendien wordt nu de rest van het
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leven van de held aan de orde gesteld zodat wij als verdere delen in de
laus kunnen onderscheiden:
c.

D.

de gesta en casus van de vaandrig (r. I I jb-I f 6)
a. het galeiavontuur (r. z r 3b - z Zoa)
I. de jongelingen in de galei (r. 11313-114)
2. de mislukking; Hasselaer te Leiden (r. z z 5-z Zoa)
b. het briefavontuur (r. r Zob-z 3z)
z. de opdracht te Leiden ontvangen (r. I 20}á - I 32)
2. Hasselaer volvoert de opdracht (r 135-148)
c. lotgevallen van Hasselaer binnen Haarlem (r. 150-156)
r. vermelding van de uitwisseling tegen Bossu (r. 151-152)
2. Hasselaers fiere antwoord aan de Spanjaarden (r. 153-156).
de facta van de oudere Hasselaer (r. 157-I 7oa)
a. Hasselaer medestichter van de Compagnie van Verre (r. 157-158)
b. Hasselaer in de Leycester- periode (r. 159-164)
c. karakteristiek van Hasselaer als magistraatspersoon(r.i65-i7oa).

A gestis, factis en casibus heeft Hooft in c en D een beknopte biografie
samengesteld die Hasselaer aan de lezer presenteert als een held in z'n
jeugd en een steunpilaar van Amsterdam in z'n latere jaren. c en D
zijn weliswaar gelijkvormig opgebouwd doordat elk van beide in drie
subgroepen (a, b, c) is onderverdeeld, maar dat neemt niet weg dat
c, de gesta en casus van de jongeling, het grootste regelaantal telt. Zo
ook vormt de ganse laus van A t/m D een gesloten constructie, want

Hooft begint ab animo (de karakteristiek van de jonge vaandrig in A)
en eindigt ook weer ab animo (de karakteristiek van Hasselaer als
magistraatsfiguur in Dc), maar aan de inborst van Hasselaer de vààndrig is weer de meeste aandacht besteed. De eerste karakteristiek (A)
vindt haar voortzetting in de redevoering van de Haarlemse overheden die, zoals wij zullen zien op zichzelf weer een hommage is aan de
persoon van de jonge krijgsman.
A (r. 21b-31)
De karakteristiek van Hasselaer, waartoe Hooft gebruik maakt van de
locus ex animi natura, beperkt zich tot het beschrijven van de moed des
jongelings. Moeiteloos gaat het klagend initium dat eindigt bij r. 2 i a
over in de laus, aanvangend met een relatieve bijzin behorend bij
„Vendregh" (r. 21 a) en waarin de redding van het vaandel vermeld
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wordt dank zij Hasselaers onverzettelijke strijdbaarheid (r. 23). De
omstandigheden waaronder dit geschied is : „doen 't al de stadt opgaf" (r. 24) 1, vergroten de daad. Deze onwrikbare strijdbaarheid
wordt onderstreept in een lyrische apostrophe tot de jongeman:
0 heldthaftighe borst ! 't en docht u niet beleghen 2
Te zijn, soo langh uw handt mocht bruycken bus en deghen (r. 25-26).
Daar de apostrophe een stijlfiguur is die een pathetische uitwerking
heeft3, doet Hooft hiermee een appèl op de affecten van de lezer.
Eerst is deze op de hoogte gebracht van het dappere feit, daarna wordt
hij langs emotionele weg naar de bewondering voor deze onverschrokkenheid gevoerd. Het docere en movere zijn in deze passage aldus
volkomen harmonisch gecombineerd.
Het etaleren van de moed van de vaandrig is tevens een passende
inleiding op hetgeen thans volgt, want Hooft laat de Haarlemse overheden in hun redevoering (r. 3 2- I o7) ook juist op deze eigenschap van
Hasselaer een beroep doen.
De overgang van de emotionele accentuering der onversaagdheid
naar de lange oratie, markeert Hooft door in regel 27 op het praesens
historicum over te schakelen, zodat de lezer verplaatst wordt naar de
tijd van het beleg :
Oft schoon de Castiljaen uw stadt benauwt en sluyt,
Dat sonder lijfsghevaer geen voghel vlieght daer uyt

(r. 27-28).

B (r. 32-107)
Het feit dat de „Overheden" een zo uitgebreide redevoering afsteken
om Hasselaer te verzoeken de Spaanse schans bij de Fuick afbreuk te
doen, wordt door Hooft in zijn Nederlandsche Historien niet vermeld.
Daar vertelt hij slechts dat Hasselaer zich „verkloekte... neevens zynen
broeder Niclaas en etlyke anderen, een' galey te mannen, en den
vyandt dat voordeel [de bewuste schans] af te zien" 4. Het lijkt ook
slechts waarschijnlijk binnen de grenzen van de laus waarin het heldendom van Hasselaer zulke aanzienlijke proporties bereikt, dat men,
midden in de hachelijke toestand waarin Haarlem zich bevond, een
achttienjarige jongeling de eer aan zou doen van een dergelijke hooggestemde toespraak. Wij mogen daarom wel aannemen dat wij hier te
Zie pg. 83 ad c.
2 Zie Gedichten i, pg. 147, ann. ad r. 25.
Zie Lausberg, Handb., § 762.
4 Nederlandsche Historien (Amsterdam 16773, achtste boek), pg. 312.
3
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2.
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80.
,
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De locus a modo zorgt daarop voor het bewijs van de lafheid van Achilles' Trojaanse moordenaars, want zij volvoerden hun daad
Met voordeel niet van moedt en braeve vroomheyds eer,
Maer van ghetal en plaets en haymelijck gheweer

(r. 59-6o).

Een gewapende vijand slaat de ongewapende, niets vermoedende
Achilles neer, zoals de Spaanse soldaat de ongewapende Hasselaer sr.
gedood heeft. Deze eerloosheid expliceert niet alleen de „yver" van
Pyrrhus, maar ook die van Hasselaer jr.
De uitwerking van de locus a causa vormt tevens de inleiding van het
argumentum a genere, de lofprijzing van Hasselaers geslacht (r. 61-71).
De vaandrig is verwant aan de Haarlemse familie Ruychaver die verzetshelden heeft opgeleverd en aan de familie Kies, waarvan een der
leden burgemeester van Haarlem was tijdens het beleg'. Pieters moeder is bezield van een moedige geest, zijn tante Kenu is een „heldin die
Hopmans hart in vrouwen bosem draeght" (r. 68). Een apostrophe tot
Hasselaer, waarin deze prijzend ingelijfd wordt bij de loffelijke bloedverwanten, brengt de laus weer terug van het geslacht naar de jongeling
zelf:
O spruyt daer 't óógh op valt van moeder, moey en neven!
O stijve stijl van 't huys, dat sich soo overgeven
Ten dienste van het hoogh gheslacht van Nassau tóónt 1

(r. 69-71).

B z (r. 72-84a)
In het voorafgaande hebben de Haarlemse overheden Hasselaer getekend als een man wiens dapperheid een kenmerk van zijn geslacht is
en bij wie deze deugd vooral gestimuleerd werd door het edele verlangen de smaad en het onrecht te wreken zijn naaste familieleden aangedaan. Op deze zucht van de dappere jongeling geen onrecht te dulden, bouwen de overheden nu voort, maar ook op Hasselaers „liefd
voor het ghemeene beste" die zij wel in het begin van hun redevoering
gereleveerd hebben, maar waarop zij nog niet verder zijn ingegaan,
wordt nu een beroep gedaan. Zoals hetgeen de vaandrig op familiaal
niveau heeft meegemaakt diens dapperheid geprikkeld heeft, zo zal
ook het onrecht-op-veel-hoger-niveau, nl. dat het vaderland is aangedaan, zijn uitwerking op het gemoed van de jonge man niet missen
en als een kweekbodem kunnen dienen voor het volvoeren van een
heldendaad. Want niet minder dan dat is het wat de overheden de
Zie Gedichten, z, pg. 148, ann. ad r. 62.
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Bij de tweede oorzaak, het aan banden leggen van de godsdienstvrijheid, wordt vooral op de gewelddadigheid gewezen waarmee
de oude leer verdedigd wordt :
Want waer hyl 's hemels knaep 't swaerd stack hy in zijn scheede
En sloegh met woorden doodt, ghelijck als Cephas 2 deede
(r. 81-82).

Het afkeuren van geweld in godsdienstzaken vinden wij evenzo terug
bij Grotius in diens Liber de antiquitate rei publicae Batavicae3. In het
Haarlemse verzet tegen de Spanjaarden zien de overheden het rechtmatig verzet der Nederlanders tegen het machtsmisbruik der vreemdelingen tot uitdrukking gebracht, getuige de woorden waarmee men
van de uiteenzetting der oorzaken van de Opstand overgaat naar de
huidige situatie van de stad :
Om dat wy weygren sulck een onwettighen wet,
Siet ghy hoe hy ons dreyght

(r. 8 3-84a).

Het feit dat de overheden met het argumentum a causa, de apologie van
de Opstand, een beroep doen op Hasselaers rechtsbewustzijn, betekent
binnen de laus die de vaandrig in de lange toespraak ten deel valt een
aanzienlijke amplificatio van de daad die hij ten uitvoer gaat brengen.
Ware immers het krijgsavontuur, dat de jongeman moet gaan ondernemen van geringe importantie, dan zou het niet nodig zijn geweest de
staatkundig-politieke achtergronden van de vrijheidsstrijd op dit
moment uiteen te zetten. Voordat hij de gevaarlijke onderneming
begint, moet de nobele held er nog eens terdege van doordrongen
worden hoe gerecht de zaak des vaderlands is en hoezeer waard dat hij
zijn leven ervoor op het spel zet. De kwaliteit van de Opstand straalt
af op het belegerde Haarlem en vandaar op de daad die Hasselaer zal
denique Civilis, cujusmodi Auraicus, consanguineus vicinorum Germaniae Principum,
ex Cattis nimirum oriundus" (Rer. urb. Amstel. hist., lib.1, pg. 5 3) — Dat het adjectief Spaans
de ongewenste en ongewilde vreemdelingen-heerschappij impliceert, wordt bevestigd
door r. 161-162, waar de dichter eraan herinnert dat Hasselaer in de Leycester-periode
Amsterdam moest helpen behoeden
Voor 't juck, 't welck men vergeefs had van den hals gaen trecken,
Soo 't weir [cursivering, van mij s.F.w.] met vreemden dwang soud
blutsen onse necken.
„hy", n.l. de „Spaensche Graef" (r. 72), Philips 11.
2 „Cephas". Hooft doelt hier op Petrus' optreden tegen Ananias en Safira (Hand. 5 : 3-1o).
3 „Iam res religionis eo venerant, ut etiamsi crimen fuisset dissentire a Romano Pontifice,
tamen id puniendum non esset bono principi, ob immensam reorum multitudinem,
quorum animis evelli qualiscunque persuasio nullo terrore poterat" (De ant. rei publ., Lugd.
Batav. 1610), pg. xLVI.
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gaan plegen. De vernieling van een schans — dat is wat de overheden
de vaandrig zo dadelijk zullen gaan verzoeken — krijgt, doordat de
causa van de Opstand als achtergrond van dit verzoek gekozen is, eerbiedwaardige afmetingen ; de edelste sentimenten van een volk zijn er
immers bij betrokken. De amplifzcatio wordt hier bereikt door de
ratiocinatiol, dat wil hier zeggen door de suggestie van importantie van
de daad die de lezer door de uiteenzetting der overheden ontvangt.
B 3 en B 4 (r. 8 4b-IoIa)
In enkele woorden wordt de vaandrig de hoogst benarde situatie uiteengezet waarin het belegerde Haarlem zich bevindt. De enige mogelijkheid tot redding is : het watertje de Fuick, waarlangs hulp voor de
belegerde stad kan opdagen, uit handen te houden van de vijanden
die bezig zijn daar een schans op te werpen. Voor deze taak is Hasselaer de aangewezen man (r. 96-Iola) :
De braefste van de jeughdt die sullen t'saemen spannen,
Soo ghy des zijt ghetroost om een Galey te mannen,
En te bestoocken, en te steuren in sijn werck
Den vyandt met geweldt

(r. 97-1 ooa) 2.

B 5 (r. IoIb-Io7)
Over het gevaar dat de uitvoering van deze taak met zich meebrengt,
wordt niet gerept. Maar dat het risico groot is, laten de overheden indirect blijken, en wel door Hasselaer een grote roem in het vooruitzicht te stellen. Door deze niet afhankelijk te laten zijn van de gunstige
uitslag, maar van de poging alleen reeds, wordt het „bestoocken" van
de vijandelijke werkzaamheden in de Fuick getekend als een onderneming die uitermate gevaarlijk is en waarvoor de grootste persoonlijke moed opgebracht dient te worden:
Oft wel oft qualijck koom, de Faem sal ommedraeghen
De wyde wereldt deur met grooter pracht uw eer

(r. 102-103).

Vgl. pg• 155
In zijn Nederlandsche Historien beschrijft Hooft de daad van Hasselaer als volgt : „Als de
Graaf van Bossu, op den neeghenentwintighsten der voorzeide maant [maart, s. F.w. ],
door den dyk, geoopent by 't huis ter Hart, drieëndertigh scheepen, met zeeven galeyen,
op de Meer gebraght had, en een' schans, tot slot der Fuyke en toeverlaat zyner vloote,
begon op te werpen, verkloekte zich deeze jongeling, neevens zynen broeder Niclaas en
etlyke anderen, een'galey te mannen, en den vyandt dat voordeel af te zien" (pg. 312).
I
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De overheden laten doorschemeren dat het aanvaarden van de opdracht, hoe verpakt ook in het vooruitzicht van roem, voor Hasselaer
de dood kan betekenen
Al quam ter halver daedt u oock t'ontstaen het leven

(r. 105).

En met dit beroep op de zucht naar „lof en eer van vroomheyt" (r. 36)
die de vaandrig eigen is, eindigt de redevoering.
De redevoering der overheden als deliberatieve oratie

De toespraak, die wij zo juist geanalyseerd hebben, onderscheidt zich
van de gebruikelijke laus door de uitdrukkelijke aanwezigheid van een
verzoek. De lofprijzing van de held is, bezien uit het gezichtspunt van
de overheden, niet gratuit maar bereidt het verzoek voor. De lof
moet de geprezene gunstig stemmen ten opzichte van het verzoek dat
hem gedaan zal worden. Een redevoering nu die opgezet is met het
doel om een zekere act tot uitvoering te doen brengen, is een oratie die
behoort tot het genus deliberativum, het genre waarin de politieke redevoering thuishoortl.
Het genus deliberativum betrekt zijn argumenten uit de loci waarvan de
uitwerking licht werpt op de veiligheid of op het eervolle. De overheden hebben hun argumenten dusdanig gekozen dat vooral het eervolle van de daad die verricht moet worden belicht werd. En eervol
houdt in, volgens de definitie die de rhetorica geeft, wat prijzenswaardig (laudabile) en rechtschapen (rectum) is.
Tot het rectum behoren de vier hoofddeugden (sapientia, fortitudo,
iustitia en temperantia) en tot het laudabile alles wat een eervolle gedachtenis teweeg kan brengen 2. De Rhetorica ad Herennium acht het in
een deliberatieve redevoering nodig eerst de rechtschapenheid van
een bepaalde daad aan te tonen, daarna het prijzenswaardige. De lof,
die in het vooruitzicht wordt gesteld, zo zegt de auteur, verdubbelt
immers het verlangen om een daad na te streven die voortvloeit uit
het hoogschatten van het rectum3.
Wanneer wij aan de hand van deze voorschriften de rede der overheden bezien, dan blijkt dat de Haarlemse stadsbestuurders uitstekend
Over het genus deliberativum, zie Lausberg, Handb., §§ 224-238.
Voor de argumenta die het rectum en het laudabile aan het licht brengen, zie de duidelijke
en beknopte behandeling in de Rhetorica ad Herennium, lib. III cap. II, 3-Iv, 7.
3 „ ... sed si laus consequitur, duplicatur recti appetendi voluntas" (Rhet. ad Her., lib.
III, cap. iv, 7).
1

2

,

1 78

op de hoogte waren van de wijze waarop de noodzaak om een bepaalde daad te volbrengen aangetoond moet worden. Ook zij halen
eerst het rectum naar voren en wel door het goed recht van de Opstand
tegen Spanje aan te tonen. Door erop te wijzen hoe de iustitia door
de vijand in zijn tyranniek bewind met voeten getreden wordt, hebben
zij de iustitia van de Nederlandse zaak in het volle licht gesteld'.
De opstand tegen de dwingelandij is het bewijs van de rechtschapenheid der opstandelingen en impliciet van de daad waartoe de overheden zo dadelijk het verzoek zullen doen. Daarna wordt de lof in het
vooruitzicht gesteld, precies zoals de Rhetorica ad Herenmum dit adviseert. De lof, die Hasselaer beloofd wordt en waarbij de uitslag,
gunstig of ongunstig, geen rol speelt 2, wordt niet beperkt tot de
burgers van de eigen stad of de landgenoten, maar is wereldomspannend. De lof gaat „de wyde wereldt deur" (r. 103). Dit laatste is een
specificering die de deliberatieve redenaar vertrouwd is ; hij weet
immers dat het laudabile schuilt in de lofwaardige mening die bepaalde
groeperingen over de daad uitspreken. Zo wijst de auctor ad Herengum erop dat het „laudabile ... demonstrabimus aut ab idoneis
hominibus ... aut quibus sociis aut omnibus civibus, exteris nationibus ..."3. De lof die de „wyde wereldt deur" gaat omvat de gunstige
mening van alle groeperingen, van de homines idonei tot de exterae
nationes. De overheden werken de door hen gebruikte locus niet verder
uit. Hasselaers te verrichten staaltje van dapperheid, voortspruitend
uit zijn edele gevoelens van eer en rechtvaardigheid, zal iedereen waar
ter wereld ook, eenzelfde oordeel ontlokken.
In de context van de gehele Likklacht echter fungeert de deliberatieve oratie waarvan het grootste deel (vijfenzeventig regels) benut is
om de jongeling omhoog te steken, niet om inderdaad tot actie aan
te zetten maar om de vaandrig en zijn krijgsdaad met een aureool
van uitzonderlijke dapperheid te omgeven. Die dapperheid de lezer te
doen kennen in al zijn veroorzakende factoren is het eigenlijke centrale thema van de rede en te dien einde worden de causae ontdekt die
de moed van de jongeling tot nu toe bepaald hebben. De effecta van de
fortitudo die hij betoond had uit hoofde van het verlangen naar roem en
wraak voor de aangedane familiesmaad, hebben de overheden in het
begin van hun toespraak naar voren gebracht (r. 39 48), het effectum
-

„Iustitiae partibus[= argumentis] utemur si ... leges et mores civitatis egregie dicemus
oportere servari” (Rhet. ad Her., lib iii, cap. III 4.).
2 Zie r. IOI-IO2.
3 lib. iii cap. iv, 7.
,
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de vijand die zich aan de Fuick al behoorlijk verschanst heeft. Hasselaer ontkomt over de Kaag naar Leiden'. De mislukking was door
Hooft al voorbereid door de overheden ook bij slechte afloop van de
onderneming aan Hasselaer wereldroem in het vooruitzicht te laten
stellen. Wereldroem is de jonge held met deze mislukking echter
niet ten deel gevallen, zelfs geen locaal heldendom vermocht hij te
verwerven. Het enige wat tot ons doorklinkt aangaande de Spaanse
verschansingen op de Fuick is het verwijt aan Haarlem, dat Don
Frederik wellicht van de stad weggetrokken zou zijn wanneer de
Haarlemmers „zich intijds van de Fuik verzekerd hadden en vóór den
vijand gereed waren geweest" 2. Voor de pèging alleen van Hasselaer
en de zijnen, zoals Hooft die in zijn gedicht en ook in zijn Historien
beschrijft3, heeft de Faam dus nagelaten haar bazuin te steken.
C b I,2 (r. I2ob-148)
In Leiden biedt Hasselaer zich voor een gevaarlijke opdracht aan.
Hij moet brieven van de prins van Oranje binnen Haarlem zien te
brengen. Getuigt het al voldoende voor de ongebroken strij dvaardigheid van de vaandrig zich na het galei-échec met een volgende onderneming te belasten, Hooft noemt uitdrukkelijk een andere omstandigheid die de daad zijn dimensie van bijzondere loffelijkheid verleent.
Hoewel de prins een grote beloning in het vooruitzicht had gesteld
voor degene die de koeriersdienst wilde verrichten, kan de dichter
uitroepen : „Ghy Hasslaer neemt het aen/Wt loutre liefd alleen" (r.
1 2 4b 1 2 5 a). Al weer neemt Hooft de locus a causa te baat om de daad
te belichten. Deze oorzaak is echter op zich zelf reeds een bekend
argumentum om de daad te amplificeren want Hasselaer demonstreert
hiermee zijn onbaatzuchtigheid4. Hoe groot deze is laat zich opmaken
uit de gevaarlijkheid van de opdracht. Mocht de boodschapper in
handen van de vijand vallen, dan moet hij het in loden kokers geborgen schrijven doen zinken en gelijk Brutus de hand aan zichzelf slaan,
-

om t'ontgaen het quellen
Des wreeden pijnbancks, die misschien u moght doen mellen
Den schuylhoeck van den brief, tot naedeel van de steê (r. i 29b- i 3 i) .
1 „Maar vindende 't werk reeds weerbaar, en zich belet te rug te keeren, werden zy
benoodight, de streek naa de Kaagh te kiezen, daar 's Prinsen scheepen vergaaderden"
(Ned. Hist., 312).
2 C. Ekama, Beleg en verdediging van Haarlem in 1/72 en 1173 (Haarlem 1872), pg. 166.
3 Zie pg. 177 noot 2.
4 Zie pag. 8 3 ad d.
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Dit keer slaagt de onderneming. Hasselaer bereikt lopend en zwemmend door de vijandelijke linies zijn doelt.
Om bij dit succesrijk heldenstuk de gemoederen van de lezers in
beweging te brengen, grijpt Hooft naar de apostrophe en naar de rhetorische vraag. In de apostrophe — te beginnen met regel 124b, hier zo
juist geciteerd en gericht tot Hasselaer — giet hij de inlichtingen die de
lezer over het briefavontuur moet ontvangen, en door het gebruik
van deze stijlfiguur wordt nog een extra-gevoelsspanning verleende
aan de feiten die op zichzelf reeds emotioneel gekleurd zijn door de
voorwaarde van suicide die verbonden is aan mislukking van de
opdracht. De rhetorische vraag, een ander stijlmiddel om de gevoelens
op te wekken, brengt Hooft bovendien in antithetische positie tegenover de direct voorafgaande versregel, zodat de apostrophe waarin het
koeriersverhaal gedaan wordt hier haar gevoelsclimax bereikt. De
beide regels waar het om gaat laat ik hier volgen : Hasselaer, zo schrijft
Hooft, waagt de gevaarlijke tocht
Om oock beleydt te zijn daer voorraedt was soo schrael

(r. 139).

waarop de dichter zinspelend op de rijke roem, die de jongeling met
zijn bodedienst naar het hongerende Haarlem, te wachten staat, de
vraag stelt :
Waer toogh oyt yemandt soo om rijcken buyt te hael ?

(r. 1 4o) .

Het procédé van inlichtingen verstrekken over een daad of gebeurtenis op een emotionele wijze, door o.m. gebruik te maken van een
apostrophe tot de overleden Hasselaer — in r. 25 zet Hooft ook de
laas op deze wijze in — laat de dichter thans niet meer los. Tot het einde
van het gedicht blijft hij zich nu richten tot Hasselaer, wat de levendigheid van de mededeling zeer ten goede komt.
Een reeks comparationes, waarin Hasselaer om zijn dapper stukje met
beroemde vrijheidshelden uit de Oudheid vergeleken wordt en niet
hun mindere, maar eerder nog hun meerdere blijkt te zijn, amplificeert
1 Vgl. Ned. Hist.: ,,... was de Prins ... grootelyx begaan om briefdraaghers. Hasselaer
bood ruiterlyk zynen dienst uit. Men verghd' hem, als die, betrapt wordende by den vyandt, doch gewislyk een doodt man waar, te zweeren, dat hy, in zulk gevaar, de brieven,
in loodt gekookert, aan 't waater beveelen zouw, en zich om 't leeven brengen, eer men
hem uitpynighde waar 't gezonke papier schuilde, en hem wreedelyk deede sterven ...
Hy nam de reiz dan aan; raakte, eensdeels te voet, eensdeels met swemmen, tussen 's
vyands wachten deur; en verrichte zyn' boodschap" (pg. 3 1 3).
2 Zie pg. 171.

...
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de daad op een wijze die in het genus demonstrativum herhaaldelijk wordt
toegepast'. De acht regels die deze amplificatio per comparationes telt (r.
141-148) zetten de koerier op een niveau hoger nog dan dat van het
bekende keurcorps Mus, Brutus, Curtius, Cordus en Menoeceus die
eveneens hun leven veil hebben gehad voor de vrijheid van hun volke.
De onverzettelijke moed, waardoor de vaandrig steeds gekarakteriseerd werd, heeft thans zijn bekroning gevonden. Zo is de wereldroem die de Haarlemse overheden de jongeman in het vooruitzicht
gesteld hadden, dan toch verkregen, zij het dan door de volbrenging
van een daad die niet in het oorspronkelijk plan begrepen was. De
comparationes die Hooft hier gebruikt bewijzen op schitterende wijze de
kracht van een dergelijk laudatief procédé. De daad wordt er dusdanig
door geamplificeerd, Hasselaer in een zo heerlijk daglicht geplaatst, de
lezer zo volkomen meegesleept door de litteraire werkelijkheid die de
vaandrig als een perfecte held ten tonele voert, dat de menselijke trek
die Hooft in zijn Nederlandsche Historien aangaande Pieter Hasselaer
optekent, welhaast verrassend werkt. Hooft vermeldt daar namelijk,
wanneer hij schrijft over de van Hasselaer gevergde eed zich het leven
te benemen zo hij op zijn tocht in handen van de vijand mocht vallen,
dat deze later gezegd zou hebben „dat hy niet wist, wat zinnen, op het
nypen de zyne geweest zouden zyn; doch meinde, dat hy 't eer zouw
volbraght hebben, dan naagelaaten"3. Dit moment van weifelmoedigheid kon Hooft in zijn Likklacht niet gebruiken, omdat het beeld van
vlekkeloos heldendom erdoor aangetast zou worden. In de plaats
van deze bekentenis komt de door vergelijkingen mogelijk gemaakte
opneming in de klassieke heldenschare.
C. Ekama acht het waarheidsgehalte der gebeurtenissen nogal
dubieus daar deze „in geen enkel dagregister aangetroffen" worden en
noch Bor noch Ampzing Pieters daad vermelden 4. De vraag moge
onopgelost blijven of Hasselaer, wiens zoon met Hoofts zuster
Agatha gehuwd was, toen hij de dichter mondelinge inlichtingen over
het beleg verstrekte 5, zijn toehoorder wel de volle waarheid en niets
dan deze heeft verteld. Misschien is er wel enige heroïeke Dichtung
door zijn herinneringen gemengd. Uit het zwijgen der dagregisters
over Hasselaers daad zouden wij misschien de conclusie kunnen
trekken dat de jonge vaandrig geen brieven van groot gewicht binnen
Haarlem gebracht zal hebben; zodat met de weinig belangrijke boodZie voor de amplificatio per comparationem, pg. 116 noot 4.
3 Vgl. pg. 313.
Zie aant. Gedichten i, pg. 15o ad r. 141-147.
5 Ned. Hist., pg. 313.
4 Beleg en Verdediging, pg. 192 v.
2
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schap ook Hasselaers moed, al dan niet met dure eden bezegeld, aan
de kennis van het nageslacht onttrokken werd.
C c I, 2 (r. 151 156) en D a, b (r. 157-164)
-

Vanaf het plan der wereldberoemde helden waarop het briefavontuur
Hasselaer verheven heeft, worden nu diens verdere casus binnen
Haarlem verhaald. In twee regels vermeldt Hooft de uitwisseling van
Hasselaer tegen de in 1573 gevangen genomen Bossu, in vier regels
Hasselaers kloeke antwoord aan de Spaanse soldaten nadat de stad
zich overgegeven had. De grote waarde die de held voor de Haarlemmers bezat moge uit het eerste blij ken, diens onverschrokkenheid
nog weer eens uit het tweede. Daarop wordt met enkele regels aan de
rest van Hasselaers leven aandacht besteed. Hooft is er door het gebruik van een bepaalde stilistische figuur in geslaagd de oudere Hasselaer direct te verbinden met de jeugdige vaandrig die zo kranig de
Spanjaarden te woord stond en uitgewisseld werd tegen Bossu. Hierdoor wordt het verschil tussen de jonkman en de volwassene volkomen te niet gedaan en blijft de oudere de heldenglans van de jongere
behouden. De figuur waardoor dit bewerkstelligd wordt, is de drievoudige parallellie. Zowel het stoere antwoord van de vaandrig (r. i 5 3 )
als de vermelding van Hasselaers medeoprichterschap van de Compagnie (r. 15 7 1 5 8) en zijn goede raad gegeven als lid van de Amsterdamse vroedschap tijdens de periode van Leycester (r. 1 5 9 164), zetten
in met de adverbiale bepaling „om u", die de echo vormt op de finale
bijwoordelijke bepaling „om te lossen u" (r. 15 1) waar de uitwisseling
tegen Bossu vermeld wordt:
-

-

Noch deed het [nl. „het geluck"] u te kort, als 't om te lossen u,
(r. 151-152)
In handen vallen deed den Ammirael Bossu
Om u, die, siende dat Don Fredrix oorloghsgasten
(r. 15 3)

Om u, door wiens beleydt ons jeughdt naer Indien vaeren

Moest
Om u, die, doen met list de boose vyandt quam

(r. 157-158)
(r. 159).

D c (r. 165-17oa)
De karakteristiek van Hasselaer als magistraatspersoon had Hooft
reeds ingezet aan het einde van de vorige passus toen hij Hasselaers
„raedt en rustigheydt" (r. 163) geroemd had. Deze kloeke raad laat
opeens een andere zijde van de held zien. Niet de fortitudo, de op
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krijgsdaden beluste dapperheid die de soldaat behoort te sieren, maar
de sapientia van de bestuurder bleek de oudere Hasselaer eigen te zijn.
Deze laatste kwaliteit stelt Hooft nog eens nadrukkelijk in het daglicht
door Hasselaer te roemen om de „daetelijcke deughdt" (r. 167) die
hij als magistraat aan den dag placht te leggen. En onder „daetelijcke
deughdt" kunnen wij niets anders verstaan dan dat op het nut en het
praktische leven gerichte wijze inzicht waartoe in de Renaissance de
goddelijke sapientia was geseculariseerd 1. Door een similitudo wordt
de wijsheid waarmee Hasselaer steeds ten nutte van de stad gehandeld
heeft tot uitdrukking gebracht, een wijsheid die, zo merkt de lezer
thans, bovendien met een hartelijke liefde gepaard is gegaan. Als een
vader blijkt Hasselaer voor de stad gezorgd te hebben:
Ghelijck eens vaders sorgh over d'onnoosle jeughdt
Van eyghen kindren hangt, alsoo hebt ghy ghedraegen
De goedighe ghemeent

(r. 168-1 7oa).

Hiermee is de laus ten einde. De lezer heeft Hasselaer in al zijn veelzij dige deugdzaamheid leren kennen : vanaf zijn dapperheid die de dichter
tot op alle fundamenten belicht heeft, tot aan zijn verstandig en
liefdevol beleid als stadsbestuurder. Daar het er echter in de eerste
plaats om ging de oud-soldaat te eren heeft deze laudatieve biografie
vooral betrekking op de fortitudo van de jongeling en komt de sapientia
van de oudere Hasselaer, de tweede hoofddeugd die de held karakteriseert, op de tweede plaats. Van de elementa narrationis die Hasselaers
levensverhaal constitueren, zijn het vooral de causae waarvan Hooft
veel werk maakt en die de daden van de jonge Hasselaer zo breed
mogelijk psychologisch moeten verankeren. Oorzaken van de deugden,
en uitwerkingen van die deugden in lofwaardige daden, vormen de
kernstructuur van de laus.
Iacturae demonstratio (r. 17ob-174)

De iacturae demonstratio beperkt zich tot Hasselaer de stadsbestuurder
en de lezer komt nu te weten waaruit de vaderlijke zorg die Hasselaer
aan de stad besteed heeft, bestond en wat men voortaan, tot veler
smart, zal missen:
Sulcx duysenden beklaeghen
Dat zij ontbeeren die haer stoofde' in zijnen schóót,
Haer holp met handt en hart in brandt, in waternoodt,
In onraedt, misverstandt, en dieren tijdt van graenen

(r. i 7ob- i 73).

E. F. Rice, The Renaissance idea of wisdom, Cambridge 1958, pg. z i 5.
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De kwaliteiten, die hier gegeven worden, liggen alle in het vlak van de
„de daetelijcke deughdt", het verstandige inzicht gericht op praktische
zaken, waarmee Hooft de bestuurdersactiviteiten van de magistraat
Hasselaer in de laus had samengevat. Hooft houdt de iacturae demonstratio kort en sober. Noch de amplificatio, noch de commoratio zijn,
zoals Scaliger adviseerde 1, te baat genomen om de smart te intensiveren.
Wanneer men zich afvraagt wat de functie is van het onderbrengen der
afzonderlijke magistraatsbezigheden in de iacturae demonstratio in plaats
van in de laus, is m.i. het meest voor de hand liggende antwoord dat de
laus daardoor uitsluitend gereserveerd blijft voor de opvallende
levensfeiten. Levensfeiten die er zich voor leenden glansrijk uitgewerkt
te worden zodat bij de lezer een ruime bewondering kon ontstaan. In
de iacturae demonstratio is de periode nader toegelicht, waarin Hasselaer
zich weliswaar een bekwaam en liefderijk stadsbestuurder had betoond
maar geen uitzonderlijke prestaties had geleverd. Anders dan in de laus
gaat het in de iacturae demonstratio echter niet om het etaleren van de
kwaliteiten, maar om het voelbaar maken van het gemis van die
kwaliteiten zodat smart bij de lezer opgewekt wordt. De dichter kan
derhalve volstaan met alleen een opsomming van enkele daden of
deugden te geven mits deze duidelijk als causa van de luctus worden
aangewezen ; wat inderdaad in de hier boven geciteerde regels i 7ob- 73
gebeurd is.
De luctus is niet veel anders dan een rustig uitlopen van de iacturae

demonstratio:
Soo komt de stadt vol rouws, en al de straet vol traenen

(r. 1 74).

Met de luctus sluit Hooft aan bij het begin van het gedicht, met dit verschil dat thans de aansporende vorm ontbreekt en de beschrijving van
de smart maar een enkele regel bevat. De kortheid hier mogen wij
waarschijnlijk wel in verband brengen met de uitvoerige descriptio van
de rouw die in de initiale regels 1-21 a heeft plaats gehad.

Consolatio (r. 175 188)
-

Ook keert het Alexander -thema terug dat het begin van de LyØlacht
constitueert en waarin het rouwbedrijf om Hephaistion ten voorbeeld
wordt gesteld aan dat voor Hasselaer. Nu echter is het niet gebruikt
als een exemplum simile, maar als een exemplum contrarium 2. Alexander
die de maatregelen kon decreteren welke wij in de aanvang van het
Zie pg. io8.
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2 Lausberg, Handb., § 420.

gedicht hebben leren kennen, heeft de tranen die Hasselaer bij wijze
van laatste eer van de kant van de burgerij ten deel valt, niet van de
mensen kunnen afdwingen. Wat Alexander, de knechten der volkeren,
niet tot stand heeft kunnen brengen, impliceert dit exemplum, is
Hasselaer, de vrijheidsheld en liefdevolle vader der burgerij, wel
gelukt. De macht van Hasselaers goede daden en nobele inborst overtreft hier de macht van de machtigste die ooit geleefd heeft. De tranen
zijn „de goede lof" (r. 178) die Hasselaer bij zijn dood als loon ontvangt.
Een eer ghewisselijck waer toe dat alleman
Van Alexander niet ghedwonghen worden kan

(r. 175-176) .

Met deze tranen in oprechte rouw om de gestorvene vergoten, komt
Hasselaer uit het exemplum contrarium tevoorschijn als een man aan wie
hoger eer te beurt is gevallen dan de grote Alexander voor zijn vertrouwdste vriend kon bewerkstelligen. Vervolgens verwijst Hooft
naar de Romeinen waarmee hij opnieuw een pendant schept met de
thematiek uit de aanvangsregels van het gedicht. Het is de bescheiden
Hasselaer, tevreden met zijn „ghewetensroem" (r. 1 8o), precies zo
vergaan als Cato na wiens dood men pas ging beseffen welk een voortreffelij k man men in hem verloren had :
Soo sagh men eerst doen Cato doodt was watmen miste

(r. i 82).

Machtiger te zijn dan Alexander die geen harten tot tranen kon dwingen, even bescheiden en betreurd als de wijze Cato : dat is de roem die
Hasselaer met zijn leven geoogst heeft.
Die roem zal echter niet tot de aarde beperkt blijven want in de
hemel wacht de overledene de „lofcrans eeuwigh groen" (r. 184),
dat wil zeggen de lauwerkrans, de beloning voor en het emblema van
een deugdzaamheid die in ongeluk en tegenspoed constant blijftl.
De eer en roem op aarde en in de hemel vormen de beide troostargumenten van Hoofts consolatio. Uit de voorraad, die de consolatiolitteratuur biedt, zijn zij de enig juiste argumenten bij de dood van
een man die zich in zijn jonge jaren liet leiden door de „glans der
schoone daeden" (r. 109) en wiens broer de woorden sprak die hem
zelf uit het hart waren gegrepen: „eer was noyt dier ghekocht" (r. 1 1 1).
1 Zie C. Ripa, Iconologia ... Uyt het Italiaaens vertaelt door D. Pietersz. Pers (Amst. 1644),
pg. 84, ie kol.: „De Lauwerkrans bediet, dat gelijck de Lauwer altijd groen, en nimmermeer van den blixem geraeckt wort, alsoo hout sich oock de Deughd in haer kracht, en
wordt nimmermeer van eenige rampen, hoedanigh dieselve mogen wesen, te neder
geslaegen, noch wort oock door brand, schipbreeckinge, noch door tegenspoet of ongeluck verlooren."
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Door Alexander de Grote en Cato te benutten in de exempla der
consolatio is er een bepaald evenwicht geschapen met het op uitvoerige,
antieke exempla berustend klagend initium van het gedicht. Dit evenwicht wordt bovendien nog verder bevestigd door een structurering
waarbij Hooft zowel in de aanvangs/uctus als in de consolatio aan het
slot, uitgaat van de oude Hasselaer om te eindigen bij de jonge.
De exhortatio om rouw te bedrijven over de magistraat wordt, zoals wij
gezien hebben, in r. 2 I afgesloten met het „Doodt leydt de Vendregh",
waarmee de aandacht naar de jongeling te Haarlem wordt verplaatst en
de laus van de achttienjarige inzet. Zo ook wordt in de vier laatste
regels van de consolatio de aandacht van de oude magistraat omgebogen
naar de jonge vaandrig. Hooft bewerkstelligt dit door aan het „hemels
hof", waar Hasselaer zijn „lofcrans eeuwigh groen" ontvangt (r. 184),
een bepalende bijzin mee te geven die aldus luidt:
Daer nemmer honghers noot, oft vyandt in de gracht en is

(r.

185).

Dit houdt duidelijk een reminiscens in aan de dagen van het Haarlemse
beleg en daarmee aan de heldendaden van de vaandrig die in de laus zo
uitvoerig zijn aangetoond. De „deughden" van welker nagedachtenis
in de volgende regels sprake is — „Nocht missen ons van sulcke deughden de gedachtenis" (r. 186) — worden hierdoor eerder gekleurd met de
krijgshaftige onverzettelijkheid, die Hasselaer als jongeman aan den
dag heeft gelegd, dan met de vaderlijke wijsheid die de Amsterdamse
magistraat placht te kenmerken. Dit geldt ook voor de twee slotregels
die de aard van de ter sprake gebrachte nagedachtenis nader bepalen
als een
Die 't Hollandsch bloed met lust van nae te treên ontsteeck,
Soo lang geen Hollandsch hart in Hollandt en ghebreeck (r. 1E87-188).

Ook hier wordt gesuggereerd dat het „nae ... treên" die deugden geldt
welke Hasselaer had betoond toen er we „honghersnoot" en „vyandt
in de gracht" waren. Met de imitatio van Hasselaers kwaliteiten waar-

toe de nagedachtenis moge strekken, is Hooft van de consolatio naar de
exhortatio overgegaan'. Daar de aansporing echter gegeven is in de
vorm van een wens (,,ontsteeck", r. 18 7) en deze bovendien geplaatst
is in een bepalende bijzin bij „gedachtenis" (r. i86), is het exhortatief
karakter van de beide slotregels tot een minimum beperkt en overheerst het troostend argumentum van de herinnering aan de „deughden".
De consolatio geeft heel duidelijk troostargumenta die te voorschijn zijn
1

1

o.
Zie pg. Ho.
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geroepen door de kwaliteiten die Hasselaer bezeten heeft. De tranen
van de burgerij in Amsterdam en de „lofcrans eeuwigh groen" in de
hemel zijn uiterlijke kentekenen van eenzelfde niveau, zij zijn het loon
van de deugden, van soldatenmoed en bestuurderswijsheid en daarmee
de effecta van Hasselaers bona'.

GRAFSCHRIFT

[OP PIETER

DIRXZ. HASSELAER]

Het twee-regelig Grafschrift op Hasselaer2, dat in de editie Leendertz-Stoett direct achter de Likklacht is opgenomen, bevat een laus
die haar perspectief pas krijgt wanneer men haar beschouwt vanuit de
uitvoerige L?kklacht. De ons bekende eigenschappen van Hasselaer,
fortitudo en sapientia, zijn hier samengebracht onder hun gemeenschappelijke noemer „deughd". Wanneer Hooft schrijft :
Geen man oyt achte meer de deughd, oft min de dóódt

(r.

2)

zinspeelt hij met het eerste deel van de regel op de gehele persoon van
Hasselaer die zowel in zijn jeugd als in zijn rijpe jaren de deugd zo
voortreffelijk betracht had dat hem de „lofcrans eeuwigh groen" bereid was, terwijl in het tweede deel in het bijzonder gedacht wordt aan
de deugd als fortitudo waarmee hij als jongeling de dood getrotseerd
had. In het tegenover elkaar stellen van deugd-achting en doodsverachting (,,meer de deughd — min de dóódt") — een delectatio verschaffende antithese overigens omdat de psychische gesteldheden, hoewel elkaars tegengestelde, formeel door alliteratie verbonden zijn —
is in de kern samengevat wat de locus ab animi natura in de laus van de
Likklacht aan materiaal had opgeleverd. De vermelding van de doodsverachting sluit het distichon af zodat juist aan het slot het topmoment
van Hoofts Hasselaerverering door blijft klinken, te weten de fortitudo
van de held tijdens het beleg van Haarlem.
Het klimaat van het distichon is dus hetzelfde als dat van het i88regelig gedicht. Desniettemin kunnen wij hier toch niet of nauwelijks
van de bekorting (detractio) spreken. Daarvoor is de verhouding te ver
zoek tussen het regel-aantal van de 14kklacht met o.a. zijn uitvoerige
uitwerking van het fortitudo-argumentum en het Grafschrift waarin één
regel het geestelijk portret van de overledene moet aangeven.
Vgl. Vossius' opvatting in zijn Rhetorica dat de „coronae" etc. te beschouwen zijn als de
effecta van de „res praeclarè gestae" (zie hierboven pg. 93).
2 Gedichten, dl. i, pg. 151.
1
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DE VERZEN OP DE DOOD VAN BRECHJE SPIEGEL

De techniek van de detractio (verkorting) kunnen wij waarnemen in
de kleine reeks van zeven gedichten, 's dichters vroegste dodenpoëzie, geschreven bij het heengaan van Brechje Spiegel'. Het zijn de
gedichtjes die H. W. van Tricht de volgende karakteristiek van Hoofts
smart om het verlies van de geliefde hebben ingegeven : „Voorlopig
kon hij haar alleen maar eren in kunstige grafschriften in vier talen —
geen teken van koele onaandoenlijkheid, maar integendeel het armzalig middel om zijn gemoed wat rust te geven : afleiding van gedachten binnen de bankring der overstelpende gevoelens — rouwbrieven
adresseren in het huis van een gestorvene" 2.
In dit groepje funeraire gedichten heeft Hooft de paraphrasis
beoefend op een eigen „grondtekst". Dat wil zeggen dat hij, uitgaande
van deze laatste een steeds wisselende, een steeds veranderende weergave van de eerste redactie heeft gegeven 3. Van de vier veranderingscategorieën4 heeft Hooft er hier twee gebruikt, te weten de detractio
(verkorting) en de immutatio (verandering door inbrenging van nieuwe
elementen). Wij zullen thans eerst de „grondtekst" bezien.
DE „GRONDTEKST"

JOFFROUW BRECHGE JANS VANDE SPIEGELS GRAF

Deze tekst is het 14-regelige vers Joffrouw Brechge Jans vande Spiegels
graf, beginnend met de regel „In Maechdelijcke leden" en geschreven
op i9 januari 1605, vier dagen na Brechje's overlijden.
Het gedicht bestaat uit één zin die de „daad" mededeelt van Brechje's
ziel: het vertrekken naar de hemel, de oorzaak (gebruik van de
locus a causa) en het gevolg daarvan. Deze mededeling nu is zo geconstrueerd dat een lans doortrokken van een vleug consolatio, en een
iacturae demonstratio te onderkennen vallen. Wij zullen zien op welke
wijze Hooft te werk is gegaan.
Laus (r. 1-7)

Door middel van de locus a corpore beschrijft Hooft het lichaam van
Brechje waar de ziel vertoefde:
Gedichten, dl. I, pg. 41-42.
3

Zie Lausberg, Handb., §§ i o 9 9- I I o 3 .
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P .0. Hooft (Arnhem 195i), Pg• 35.
4 Zie Lausberg, Handb., § 462.

2

In Maechdelijcke leden
Cleen, aerdich, blanck, besneden

(r. 1-2).

De locus a corpore levert dus het materiaal op voor een descriptie van de
schoonheden van het lichaam, een van de argumenta van de lans, vooral
wanneer de overledene een vrouw of een meisje is. Pontanus, zo herinneren wij ons, reserveert eigenlijk het roemen van de lichamelijke
schoonheid voor de vrouwen en kinderen, daar voor de mannen
„alla maiora sunt ad gloriam" 1. Het decorum acht dus de lof van de
corporele kwaliteiten minder in overeenstemming met de „imago"
van de viriliteit.
De geestelijke hoedanigheden van het jonge meisje worden vooralsnog globaal aangeduid met „suiverlij ck" — gezegd van de ziel —
(r. 3-4), en daarop komt Hooft tot het kernpunt, het kiezen van de
hemel :
Tot, dat sij [nl. de ziel] hemelwaert
Kiesende' een snelle vaerdt

(r.

5-6).

In deze regels schuilt de vleug van troost waarover ik zoëven sprak.
In de eerste plaats volgt uit de verzen dat de ziel die hemelwaarts
getogen is, thans in de hemel verblijft, waarmee een uiterst gangbaar
troostargument wordt verschaft. Tevens echter wordt deze reis opwaarts duidelijk voorgesteld als een eigenmachtige beslissing van de
ziel die daartoe gedrongen werd
Door 's wallich-werelts afkeer

(r. 7).

Omdat wij de ziel als „zuiver" hebben leren kennen (vgl. r. 3), suggereert de hier gegeven causa een onzuivere wereld waarin de pure ziel
zich onmogelijk thuis kon voelen. De vlucht naar de hemel om een zo
edele beweegreden vervangt het sentiment van deernis om een zo
vroegtijdige dood door een sentiment van bewondering voor de nobele ziel, die de hemel tot verblijfplaats koos nu de wereld te kort bleek
te schieten. De consolatieve functie van de verzekering dat de ziel in de
hemel vertoeft wordt hier overschaduwd door de laudatieve suggestie
van een ziel, te klaar voor deze wereld. Dr. Ypes wijst in dit verband
op Hoofts beïnvloeding door Petrarca 2.
Iacturae demonstratio (r. 8-14)
De iacturae demonstratio toont het verlies aan dat de wereld door deze
' Zie pg. 116.
C. Ypes, Petrarca in de Nederlandse letterkunde (Amsterdam 1934), pg. 1°5.
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hemelvlucht
hemelvluchtgeleden
geledenheeft:
heeft:het
hetgraf
grafherbergt
herbergthet
hetschone
schonelichaam
lichaamwaarwaarvan de
de lof
lofin
in de
de eerste
eerste twee
tweeregels
regelsgezongen
gezongenis,is,dedeaarde
aardeisisberoofd
beroofdvan
van
van
de deugden
deugden waarvan
waarvan het bezit
bezit de
de ziel
ziel zo
zokostbaar
kostbaar maakte.
maakte. En
Enhet
het
de
alsdedegeestelijke
geestelijkekwaliteiten
kwaliteitensamensamenvan zowel
zowelhet
hetlichaam
lichaamals
verlies van
vattend, duidt
: dat
duidt Hooft
Hooft op
opdedesmart
smartwaarin
waarinzijn
zijntijd
tijdgevangen
gevangenisis:
dat
liet
verlies liet
verdriet ons eeuw
eeuw
Slaaf van
van verdriet

(r·9)·
(r.
9).

Deze versregel
versregel wijst
wijst niet
niet alleen
alleen terug
terug naar
naar de
de vorige
vorigedie
dieaangeeft
aangeeftdat
dat
Deze
hemelvlucht van
van de
de ziel
ziel
de hemelvlucht
lichaem liet
liet dit
ditgraf
grafheer
heer
Van 't't lichaem

(r. 8).

maar ook vooruit naar
naar de volgende
volgende waarin
waarin de
de consequenties
consequenties voor
voorde
de
maar
worden:
aarde aan
aan de
de orde
orde gesteld worden:
weeuw
T'verlaten Aertryck weeuw
Van deuchden d'ongemeinst

(r. iIO-II)l.
o- I 1 ) 1 .

Het emotionele
emotionele moment
moment wordt
wordthet
hetsterkst
sterkstnaar
naarvoren
vorengebracht
gebrachtdoor
door
r.
9, een
een regel
regel van
vaneen
eenlugaal
lugaalkarakter.
karakter. Hooft
Hooft heeft
heefthier
hierhet
hetklaagklaagr. 9,
de L/kklacht
Lijkklacht op Hasselaer
Hasselaer luidde
luidde:: „de
"de stadt
stadt vol
vol
dat in de
argumentum dat
en al
al de straet vol traenen",
traenen" , temporeel geredigeerd,
geredigeerd, „ons
"onseeuw"
eeuw"
rouws, en
is overmeesterd
overmeesterd door smart.
smart. De dichter
dichter gebruikt
gebruikt dus
dus een
een hyperbool,
hyperbool,
een stijlfiguur die een graduele
graduele ampliftcatio
amplificatio bewerkstelligt22,, wat hier tot
effect heeft
heeft dat
dat de smart
zich tot alle thans levenden uitstrekt. Ook
Ook in
in
effect
smart zich
10 werkt Hooft
Hooft met
met de
dehyperbool
hyperboolwaardoor
waardoor hetzelfde
hetzelfde vergrotingsvergrotingsr.
r. 10
effect ontstaat als
Deganse
ganseaarde
aarde moet
moetnu
nude
de
als in
in het voorafgaande vers. De
volgt echter
deugd van Brechje derven. Er volgt
echter geen
geen verdere
verdere betuiging
betuigingvan
van
smart
ten gevolge
gevolgeheeft,
heeft,maar
maar een
eenspecificering
specificering van
van de
de
smart die
die dit
dit gemis ten
kwaliteiten der overledene,
overledene, die
die laat
laat zien
zien waarvan
waarvan de
de aarde
aarde nu
nu eigenlijk
is beroofd. Deze kwaliteiten zijn drie loflijke eigenschappen welke in isberofd.Dzkwaltinjdreofkgschapnweli
de laatste drie regels genoemd
genoemdworden
worden::
Oprechtheit ongeveinst,
Verheuchelijcke
Verheuchelijcke vroetheit
Kennisdragende
Kennisdragende goetheit

(r. 12-14).
(r.

locus ab
Deze opsomming doelt
doelt niet
niet op
op specifieke
specifieke deugden
deugden welke
welke de
de locus
van vrouwen oplevert.
animi natura
oplevert. Bij
Bij Pontanus
Pontanus immers
immers
laus van
natura voor de laus
„laudetur virgo
virgo honestè, eaque
& puella
puella
lezen wij
wij:: "laudetur
eaque proferantur,
proferantur, quae
quae &
11

Ypes, Petrarca in
letterk., pg.
pg. 105.
in de
de Ned. letterk.,
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22

Handb., §§ 909.
909.
Lausberg,
Lausberg, Handb.,

legere, &
& adolescens
adolescens audire, &
& vir
vir gravis
gravis non
non improbare,
improbare, &
& egregius
egregius
poeta approbare
"honesta laus"
laus"
approbare possit"
possit"l.1. Met
Met welke
welke argumenta een „honesta
opgebouwd
kan worden,
worden, wordt
wordt echter
echter niet
niet vermeld.
vermeld. Het
Het verschil
verschil
opgebouwd kan
tussen een dergelijke
dergelijke laus en die voor
voorzusters
zustersen
endochters
dochters—- waarover
waarover
Pontanus zich
zalevenwel,
evenwel, dunkt mij, niet zo heel
zich duidelijker
duidelijker uitlaat
uitlaat —
- zal
heel
erg groot zijn.
zijn. Daar
Daar voor
voor de
delaatste
laatste categorie
categorie kuisheid
kuisheid en
en ingetogen
ingetogen
zeden 2 de
de stof
stofvoor
voorde
delofprijzing
lofprijzingmoeten
moetenopleveren,
opleveren,zal
zalhet
heteerbaar
eerbaar
zeden2
geen wegen
wegen
roemen, dat de "virgines"
„virgines" ten deel behoort te vallen, zeker geen
inslaan
ken. Bij
Bij Hooft
te zeer
zeer daarvan
daarvan afwij
afwijken.
Hooft vindt
vindtechter
echtermeer
meer
inslaan die al te
plaats. Brechje bezit eigenschappen
eigenschappen die
die van
vanalgemenere
algemenerewaarde
waardezijn
zijnen
en
haar niet
niet zozeer binnen haar
typeren. Bovendien
Bovendien maakt
haar
haar sexe typeren.
maakt de
de dichter
dichter
bepaald werk van deze deugden. In het algemeen
algemeen schijnt
schijnt hem trouwens
trouwens
meer
innerlijke dan
dan aan
aan de
de uiterlijke
uiterlijke Brechje
Brechje gelegen
gelegentetezijn.
zijn.
meer aan
aan de innerlijke
twee regels
regels (r.
Cr. 1,
I, 2) volstaan om het
het portret
portret van
van de
de lichamelijlichamelijKonden twee
ke Brechje
Brechje te schetsen,
schetsen, het
het zo
zobelangrijke
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11 Poetic.
Poetie. Inst.,
Inst.,
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dat
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I. Frans
In het Franse gedichtje van 22 januari is de mededeling omtrent de
hemeltocht van Brechje Spiegels ziel en de causa daarvan (,,'s wallichwerelts afkeer) geheel weggelaten. In plaats van de verbeelding van het
sterven als een vlucht van de ziel naar de hemel, is de ongeornamenteerde mededeling gekomen : „Brechie Spiegels ... cy gist ... esteinte"
(r. 1-2). De schildering van de bekoorlijkheden uit de twee eerste regels
van de „grondtekst", betrokken uit de locus ab habitu corporis, is samengevat in het adjectief „gentille", (r. z), het lugale aspect van de grondtekst (r. 9) is hier beperkt tot de uitroep „las" (r. 1) zodat de eerste
negen regels van het vorige grafschrift in het Frans zijn bekort tot
Brechie Spiegels, las 1
Cy gist, gentille' esteintei

(r. 1.2).

De regels 1-9 van de „grondtekst" zijn dus tot op de kern teruggebracht : feit van het overlij den, korte smartbetuiging over de dood,
hommage aan de bekoorlijkheid van Brechje.
De laatste vijf regels van de „grondtekst" heeft Hooft niet bekort.
Ook hier, evenals in de Nederlandse redactie, een afscheid der deugden
van de aarde, zij het dan dat zij in precies de omgekeerde volgorde worden vermeld; met de eerste deugd uit de „grondtekst", de „oprechtheit
ongeveinst" correspondeert de laatste deugd uit het Franse vers
„sjncerite non feinte". Met het vertrek van de ziel en de deugden in het
Franse en het voorafgaande Nederlandse gedicht, duidt Hooft op de
mythe van Astraea, de godin der rechtvaardigheid die o.a. volgens
Ovidius, tezamen met de drie deugden pudor, verum en fides 2 bij het
aanbreken van het boze ijzeren tijdperk de aarde ontvluchtte 3. In het
Nederlandse vers is het „Astraea-motief" compleet aanwezig : de naar
de hemel verlangende ziel, vol van „'s wallich-werelts afkeer" (r. 5 7), is
vergezeld door drie deugden (r. 12-14), in het Franse vers worden alleen
de drie wegtrekkende deugden gereleveerd (r. 5 -7). Hooft heeft
overigens de Ovidiaanse deugden niet zonder meer op Brechje overgedragen, al zou men een zwakke echo ervan niet behoeven te ont-

Gentil zal hier door Hooft wel gebruikt worden in de zin van bevallig (vgl. ToblerLommatzsch, Altfranzósisches JVórterbuch, 4-er Bnd (Wiesbaden 196o), kol. 274, r. 47 - 5 0.
2 Zie Ovidius, Metamorphoses, lib. i, r. 129.
3 Ovidius, Metam., lib. i, r. 15o. Zie ook Vergilius, Georgica, lib. II, r. 474 en Aratus,
Phaenomena, r. 96-136. -- In Hoofts' Geeraerdt van Velsen vinden wij een allusie op hetzelfde
thema wanneer Eendracht, Trouw en Onnooselheyt in het tweede bedrijf de aarde vaarwel zeggen en in de hemel met vreugde worden verwelkomd.
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kennen. Hij heeft zich kennelijk in de eerste plaats erop toegelegd
mededeling van Brechje's overlijden te doen in een vorm die litteraire
reminiscenties oproept. Wil nu de allusie op de vlucht van Astraea en de
deugden meer te weeg brengen dan een zeker troostend effect gelegen
in het feit, dat geestelijke noblesse niet kan tieren in de boosheid dezer
wereld? Het zou erop kunnen lij ken dat Hooft in de toespeling op de
mythe van Astraea, een der Horen die met haar beide zusters Eumonia
(wettigheid) en Eirene (vrede) de menselijke rechtsorde bewaarti, iets
onthult van een concrete situatie die (mede ?) oorzaak is geweest van
Brechje's vroegtijdige dood. De tekst wettigt echter geen enkele
conclusie in dit opzicht.
Wij kunnen slechts constateren dat de detractio een sterke concentratie op het argumentum ab animo ten gevolge heeft. Nu het uiterlijke
portret tot een minimum is gereduceerd (,,gentille' ") en over de beweegredenen van de ziel die tot de dood geleid hebben niet wordt gerept, wordt het belang van de deugden sterk geaccentueerd, vooral
waar hier geen bekorting optreedt en aan elke deugd één versregel is
gewijd, evenals in het Nederlandse gedichtje. De detractio heeft bij
gevolg de functie de morele kwaliteiten geheel op de voorgrond te
plaatsen, en al het andere wat over Brechje gezegd kan worden naar
een secundaire plaats te dringen.
II. Latijn

In het Latijnse distichon dat Hooft nog op dezelfde zzste januari vervaardigt, heeft hij ook het laatste deel van de „grondtekst" bekort.
De afzonderlijk genoemde deugden uit het Nederlandse en het Franse
grafdicht zijn hier onder de gemeenschappelijke noemer „integritas
secli sui" samengebracht, terwijl de verdwijning van de deugden van
de aarde impliciet wordt gegeven in het feit dat de „integritas" etc.
tezamen met Brechia „funesto sub marmore ... jacet".
De gehele gedachtengang, waarop het Nederlandse vers was gebouwd, is dus samengevat in twee argumenta, die zo beknopt en zo
algemeen mogelijk gehouden zijn : het argumentum ab habitu corporis
(,,bellula ... Brechia Spiegels, r. i ; vgl. het Franse versje, „Brechie
Spiegels ... gentille' ", r. a) en het argumentum a natura animi dat de
innerlijke kwaliteiten globaal als integritas bestempelt; in de toevoeging „secli ... sui" waardoor de integritas van Brechje als identiek
wordt voorgesteld met hetgeen er aan integritas in haar tijd te vinden
Herbert Hunger, Lexikon der griechischen und rómischen Mythologie, (Wien 19595), pg. i55.
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was, klinkt nog iets van het Astraea-motief door, maar zwak, als een
verre echo.
Met dit distichon heeft de paraphrasis per detractioneco haar hoogtepunt bereikt : het 14-regelige Nederlandse gedichtje, de „grondtekst"
is gereduceerd tot twee Latijnse regels. Tussen de innerlijke en uiterlijke Brechje heerst, in tegenstelling tot het Franse versje, een groter
evenwicht. Haar kwaliteiten worden niet extra geaccentueerd, hun
belang gaat niet meer ver boven de uiterlijke verschijning van de
gestorvene uit.
Op 23 januari komt Hooft nogmaals op zijn grafdichten terug.
Misschien heeft de eerste regel van het distichon als inspiratiebron gewerkt. Hooft neemt deze regel althans met een lichte wijziging over in
het 6-regelig Latijnse gedichtje dat hij nu schrijft. Het is een volop
antiquiserend grafschrift geworden, getiteld Brechie Spiegels Iohannis
ftliae tumulus. Het gedichtje is een keurig specimen van een epitaaf
waarin de drie gebruikelijke partes, lans, luctus en consolatio (elk twee
regels lang) duidelijk te onderscheiden zijn. Het lijkt erop alsof Hooft,
nu hij schreef in het zo geëerbiedigde Latijn, zich ook zo stipt mogelijk
aan de voorschriften wilde houden opdat zijn epitaaf een maximum aan
klassiciteit zou vertonen.
De laus (r. 1-z) karakteriseert Brechje als „blandula" (,,Blandula
Brechia Spiegels", r. 1), waarbij „blandula" het tot een enkel adjectief
gereduceerde argumentum ab habitu corporis — op één lijn te stellen met
„gentille"' en „bellula" — vertegenwoordigt. De locus a simili informeert
omtrent haar jeugd:
.. .

Ceu rosa, vix onto sole, resecta jacet

(r. 2).

De vergelijking van het gestorven jonge meisje met een afgesneden
bloem is geheel volgens de normen. Pontanus acht het bij de dood van
kinderen en jonge mensenl elegant om de gestorvenen te vergelijken
met schone bloemen die door hitte, wind, regen- of hagelbuien vernietigd zij n2.
De luctus wordt bedreven door de Chariten terwijl Venus klaagt dat
het meedogenloze lot Brechje zo vroegtijdig deed sterven:
De adolescentie-periode duurt, volgens klassieke maatstaven, van het i 8e tot aan het
3oe levensjaar.
2 Poet. Inst., lib. in, cap. xxi : „nec non iucundae collationes à flosculis nobilioribus
aestu, vento, imbre, grandine marcidis, prostratis, evulsis" (pg. 241). — Zie ook pg. 115
hierboven.
1
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Quam Charites luxere, Venusque immitibus, alma
Ante diem, fatis, est sibi questa rapi

(r. 3 -4).

Chariten en Venus zijn volgens de eisen van het decorum bij uitstek
geschikt om over het jonge meisje te treuren. Het zijn haar adiuncta'.
Zoals Mars of de Muzen de soldaat of de dichter dienen te karakteriseren, zo zijn de godinnen van de lieftalligheid en de liefde de aangewezen figuren om de wereld van het jonge meisje te verzinnebeelden.
Brechje die in het Nederlandse epitaaf door het van haar gegeven
portret — „cleen, aerdich, blanck, besneden" (r. z) — individuele trekken
had gekregen, is hier tot representante van een groep geworden, de
groep der jonge meisjes waarvan het typologische, idealiserende
karakteristicum is dat deze door uiter lijk schoon de liefde van de
jongeling opwekt. De nadrukkelijke luctus, door de mythologische wezens bedreven, en de typologische aanvalligheid van de „blandula"
zullen voor Hoofts tijdgenoten ongetwijfeld de geur van de Oudheid
hebben bezeten.
In de twee laatste regels die de consolatio bevatten wordt het antieke
karakter onverminderd gehandhaafd. De mythologisering wordt
voortgezet en de klassieke zienswijze over de vorm van het voortbestaan na de dood geventileerd. In dit antiquiserend gedichtje kan
zich ook eindelijk het motief van de hemelvlucht van ziel en deugden
ronduit in haar oorsprong openbaren. Maar hier moest tevens een
wijziging optreden. De toespelingen van de vorige gedichten onthullen Brechje niet, zoals men misschien zou verwachten, als Astraea
zelf. Dit zou immers in strijd zijn met de mythologische overlevering en
daardoor zou de verisimilitudo van het gedicht aangetast worden. De
gestorvene blijkt hier de voèdsterling van Astraea te zijn en deze
laatste is het dan ook die haar „alumna" met blijde scharen in de hemel
ontvangt :
At festis Ast[r]aea choris excepit, alumnam

(r. s).

Ja zelfs valt haar de eer te beurt door de godin als ster aan het firmament te worden geplaatst:
Sede, locans animam, lucidiore Polig

(r. 6).

Zie pg. i io; pg. 164.
Met deze regel maakt Hooft gebruik van de antieke opvatting van het katasterisme.
Dit is afkomstig uit het Oosten en werd vooral door de Pythagoreeërs in Griekenland
verbreid. Zij huldigden de opvatting dat de ziel van hemelse oorsprong was en als een
deeltje van de aether, licht en warmte bevattend, in de goddelijke sterren scheen. Behalve
1
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Al is de verliefd makende schoonheid van het jonge meisje de smart
van Chariten en Venus waard, het is haar deugd die haar de blijde ontvangst in de hemel door Astraea bezorgt en haar een plaats verschaft
aan het stralende uitspansel. Hiermee is de aandacht voor de hemelvaart der ziel die in het Franse epitaaf en het Latijnse distichon op de
achtergrond, ja zelfs geheel „vergeten" waren geraakt, glansrijk in ere
hersteld, maar zonder dat de deugden die de overledene bezeten heeft,
stuk voor stuk vermeld worden. De rechtschapenheid van Brechje's
karakter is stilzwijgend aanwezig, als vanzelfsprekende voorwaarde
tot de feestelijke ontvangst door Astraea. De deugdzaamheid van de
overledene wordt niet gespecificeerd, maar is slechts in zo algemeen
mogelijke zin gesuggereerd, wellicht omdat het vestigen van de aandacht op elk der deugden afzonderlijk afbreuk zou doen aan het klassieke stempel dat het beeld van Brechje in dit Latijnse vers moest
dragen. In dit beeld mocht vooral de gebruikelijke jongemeisjes
bevalligheid niet overschaduwd worden door een te groot accent op de
innerlijke kwaliteiten.
Het motief van het verlaten der aarde waaraan in de vorige gedichtjes een laudatief karakter was verleend, bezit thans, omgebogen tot
ontvangst in de hemel en katasterisme, consolatieve waarde.
Schoonheid, bevalligheid en deugd, de drie eigenschappen van
Brechje die Hooft voortdurend in deze kleine funeraire cyclus gebruikt, zijn hier op antiquiserende wijze gepersonifieerd in de godengestalten van Venus, Chariten en Astraea. Hiermee heeft Hooft nieuwe
-

de Pythagoreeërs - en door hen werd Plato's onsterfelijkheidsgedachte beinvloed - en de
Stoici, hebben de Syrische en Perzische mysteriën deze idee in de antieke wereld ingang
doen vinden. Hoewel de metamorphose tot ster aanvankelijk het privilege was van overleden helden en vorsten, werd dit voorrecht geleidelijk mos voor iedereen. Menig antiek
grafschrift geeft uiting aan de overtuiging dat de ziel van de gestorvene zijn plaats in de
hemel heeft ingenomen. De reis van de ziel naar de hemel is door het Christendom geadapteerd en met name Origenes, die deze leer rechtstreeks aan de Griekse filosofen ontleende,
heeft dit geloof in het Christendom zijn vaste plaats gegeven. De tocht langs de planeten
om tenslotte het opperste licht te bereiken waarin volmaakte zaligheid gevonden werd, is
christelijk gemeengoed geworden. Dante's Paradijs-conceptie is een van de indrukwekkendste getuigenissen van de gechristianiseerde opvatting betreffende het verblijf in
hemelse regionen. Is de reis van de ziel naar de hemel met zijn sterren in het Christendom
gebleven, het katasterisme zelf verdween. De ziel onderging geen metamorphose meer tot
ster, maar bleef zijn menselijke individualiteit (tot op zekere hoogte) behouden. Zie Fr.
Cumont, After life in roman paganism (New Haven enz. 1922), pg. 94-96; 104-108 ; „Vortrge 1928 1929. Vber die Vorstellungen von der Himmelsreise" in Vortråge der Bibliothek
lVarburg (Leipzig 193o), en daarin vooral Arturo Farinelli, „Der Aufstieg der Seele bei
Dante", pg. 191 vv. Zie ook hierboven, pg. 325.
-
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„grondstof" geïntroduceerd
elementen in zijn funeraire
funeraire "grondstof"
geïntroduceerd zodat
zodatwij
wij hier
hier
1
kunnen spreken van een
een paraphrasis
per
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1.
paraphrasis per immutationem •
iii. Italiaans
lIl.
Italiaans
Hoewel het
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en de
de Nederlandse vertaling
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het Latijn
Latijn behouden
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Hooft hier
hier toch
toch naar
naar aansluiting
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landse
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19januari.
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de
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richt, de "amanti" (r. I van het Italiaanse epitaaf), de "verliefde richt,de„amn"(.1vhtIliansepf),d„vrli
jeuchden" (r.
(r. I1 van
van de
de Nederlandse vertaling,
vertaling, getiteld
getiteld Italiaensch ververjeuchden"
duitscht). De aanspraak
heeft verder
verder geen enkele intrinsieke functie in
duitscht).
aanspraak heeft
in
het vers, noch
noch in
in het
hetItaliaans
Italiaans noch
nochin
inhet
hetNederlands
Nederlands;; Hooft
Hoofthanteert
hanteert
deze
combinatie jeugd
erotiek slechts
slechts op
op deze
dezeondergeschikte
ondergeschikte
deze combinatie
jeugd en erotiek
argumentum in de luctus, zoals in het
een argumentum
het Latijnse
Latijnse
plaats en niet meer als een
epitaaf waar
waar de
de liefdesgodin
liefdesgodin over de
de vroegtijdige
vroegtijdige dood
doodvan
vanBrechje
Brechje
epitaaf
klaagt. Wat in het
klaagt.
het Latijn
Latijn de
de luctus had
is in
in de
deItaliaanse
Italiaanse
had opgeleverd, is
echo en
en zijn
zijn Nederlandse
Nederlandse vertaling
vertaling verschrompeld
verschrompeld tot
totniet
nietmeer
meerdan
dan
Het belang ervan ligt uitsluitend
een aanspraak.
aanspraak. Het
uitsluitend in
in het
het feit
feit dat
dater
ereen
een
enkel moment
„verliefde
"verliefdejeuchden"
jeuchden"heen
heen
enkel
moment over
over de
dehoofden
hoofdenvan
vandede
als een
een minnend
minnend jong
jong meisje.
meisje. De
De„verliefde
"verliefde
geduid wordt op
op Brechje
Brechje als
jeuchden" staan
betekenisplan als Venus
Venus in
in zoverre
zoverrezij
zij
jeuchden"
staan op hetzelfde betekenisplan
als een buitenpersoonlijk
buitenpersoonlijk geheel
geheel verwijzen
verwijzen naar
naar persoonlijke
persoonlijke omstanomstandigheden,
zij zijn
zijn een
eengedemythologiseerde
gedemythologiseerde personificatie
personificatie van
van de
de
digheden, zij
liefde. De consolatieve
consolatieve locus van het hemelverblijf,
hemelverblijf, door
doorhet
hetLatijn
Latijnververwerkt als
als een
een blijde
blijde ontvangst
ontvangst door de
de godin
godinAstraea,
Astraea,keert
keerteveneens
eveneens
terug
maar
ook
hier
is
het
mythologische
element
uitgewist.
terug maar
hier is het mythologische element
Over
of andere
andere heidense
heidense hemelbewoner
hemelbewoner wordt
wordt gerept.
gerept.Slechts
Slechts
geen godin of
de vreugde
vreugde die
die in
inhet
hetLatijn
Latijngeëxprimeerd
geëxprimeerd was in de „festis
"festis ...
... choris"
choris"
voed(Brechie Spiegels Iohannis filiae
ftliae tumulus,
tumulus, r. 5) waarmee Astraea
Astraea haar
haar voedsterling begroette, is behouden:
behouden:
In festa'
festa' ilil ciel
del pose...
pose ...

zegt
zegt het
het Italiaans
Italiaans (r.
(r. 4) en de
de Nederlandse
Nederlandse vertaling
vertaling luidt:
luidt:
. . . . . . . . .. den hemel steld'
steld' in
in vreuchden
vreuchden

11

Zie
ZieLausberg,
Lausberg, Handb., §§ 462. 44 (pg•
(pg. 2253).
53).

200
200

(Italiaenschverduit
verduitscht,
5) •
(Italiaensch
rcht, r. 5).

In tegenstelling
In
tegenstelling tot de
de verzen
verzen van
van 19
19 en
en 22
22 januari,
januari, resp.
resp. het Nederlandse
en
het
Franse
epitaaf,
wordt
hier
in
navolging
landse en
Franse epitaaf, wordt hier
navolging van
van het
het Latijn
aandacht gevraagd voor de blijdschap die in de hemel heerst om de andchtgevroblijdschapenmlrstode
Brechje's ziel.
ziel. Deze consolatieve
consolatieve locus van het hemelverblijf
komst van Brechje's
Italiaans en
en zijn
zijn Nederlandse
Nederlandse vertaling op opvallende
onderscheidt het Italiaans
opvallende
wijze van de versjes
versjes die
die aan
aan het
het Latijnse
Latijnse epitaaf
epitaaf Brechie Spiegels Iohannis
Iohannis
liae
tumulus
zijn voorafgegaan.
voorafgegaan. Voor het
het overige
overige sluiten
sluiten het
hetItaliItaliftftliae tumulus zijn
aanse gedicht
gedicht en zijn
aanse
zijn verdietsing
verdietsing zich
zich hechter
hechter aan
aan bij
bij Hoofts
Hooftsallerallereerste Joffrouw
foffrouw Brechge
Brechge Jans
fans vande
vande Spiegels
Spiegels graf.
graf. Evenals
dat epitaaf
epitaaf
Evenals in dat
gebruikt Hooft thans
de twee
tweelaudatieve
laudatieve argumenta
gebruikt
thans weer
weer de
argumenta die betrekking hebben op het lichamelijk
lichamelijk en het geestelijk schoon.
In de
locus ab habitu
In
de eerste
eerste twee
twee regels
regels is
is de
de locus
habitu corporis
corporis uitgewerkt
waarbij de
de „questa
(r. iI;; in
"questa tomba'
tomba' "" (r.
in de
deNederlandse
Nederlandsevertaling
vertaling—waarbij
r. II —
het"droeve
„droevegraf")
graf")gesteld
gesteld wordt
wordt tegenover de
„pin vaga tomba"
r.
- het
de "piu
(r. II;; in
cker graf"
inhet
hetNederlands
Nederlandshet
het„heerlij
"heerlijcker
graf"—- r.r. 22 -) waarmee
(r.
Brechje's lichaam
lichaam aangeduid
aangeduid wordt.
wordt. In de
Brechje's
de regels
regels 33 en 4 worden
worden de
li chaam en
kwaliteiten van lichaam
met een
een bijzonbijzonen ziel
ziel in één adem genoemd met
der geslaagde verbinding tussen
tussen beide.
beide. Brechje,
Brechje, wier
wierziel
zielmet
metdeugden
deugden
is gesierd,
gesierd, is „'t
,,'t schoon,
schoon, doch
dochbróósche
bróóschelichaems
lichaems last
last /IVroech
Vroech loof"
loof"
(r. 4 van de Nederlandse
vertaling).
Deze
gedachte
is
nauw
verwant
Nederlandse
Deze gedachte is nauw verwant
met de
de overpeinzing
overpeinzing van
van1919januari
januariwaar
waarHooft
Hooft„'s
,,'swallich-werelts
wallich-werelts
met
(r. 7) als de causa noemt van
van het
het vertrek
vertrek der
der ziel
ziel uit
uit het
het lichaam.
lichaam.
afkeer" (r.
hetechter
echterniet
niet
In het Italiaanse epitaaf en zijn Nederlandse vertaling
vertaling isis het
de afkeer
afkeer van de wereld
wereld die
die Brechje
Brechje de
de aarde
aarde doet
doet verlaten,
verlaten, maar
maar het
het
beu zijn
zijn van
van de
deeigen
eigenlichamelijkheid
lichamelijkheid::
Infin che l'alma adorna
adorna di virtu
Sdegnando' i bei,
bei, ma
ma pur
pur caduche
caduche manti
manti

(r. 3-4),

in het
het Nederlands
Nederlands::
Tot dat
dat sij 't schoon,
schoon, doch
dochbróósche
bróóschelichaems
lichaems last
last
Vroech loof, haer
haer siel
Vroech
siel geciert
geciert met
met edel
edel deuchden
deuchden ...
...

(r. 3 -4).

Brechje's uiterlijk
uiterlijk en innerlijk worden
worden aldus
aldus directer
directer bij
bij haar
haar sterven
sterven
Brechje's
betrokken dan
geweest, en
en een
een triomf
triomfvan
van de
de
betrokken
dan tot
tot nu
nu toe het geval is geweest,
deugdenrijke ziel over het schone
schone lichaam
lichaam wordt
wordt als
als het
het ware
ware gesuggegesuggereerd.
Luctus
Luctus en consolatio
consolatio zijn
zijn in de
de laatste
laatste regel
regel (r. 5)
5) aanwezig.
aanwezig. In
In r.r. 5a
5a
vinden wij
wij de
de luctus waarbij
waarbij Hooft opnieuw
opnieuwaandacht
aandacht schenkt
schenktaan
aan het
het
aardrijk dat
het eerste
eerste Nederlandse
Nederlandse en
enhet
hetItaliItaliaardrijk
dat in
in de epitafen tussen het
aanse grafdicht in het vergeetboek
vergeetboek was
was geraakt.
geraakt. Het
Hetaardrijk
aardrijk neemt
neemt de
de
rol
en Venus
rol over
over van
van de
de rouwende
rouwende Chariten
Chariten en
Venus en
en sluit
sluit aan
aan bij
bij het
het
201
20I

„verdriet” dat
dat "ons
„ons eeuw"
eeuw" geleden
"verdriet"
geleden had in het
het eerste
eerste gedicht
gedicht van
van 19
19
januari
(r. 9):
9) : "„.....' la
januari (r.
la terra
terra in
in pianti"
pianti" (r.
(r. 5) luidt
luidt het
het Italiaans,
Italiaans, in het
het
Nederlands weergegeven als „T'Aerdrij
"T'Aerdrijck
5). Het
Het slotslotNederlands
ck in
in rouw"
rouw" (r.
(r. 5).
gedeelte van
b) wordt
wordt benut om
gedeelte
van de
de regel
regel (5
(5 b)
om de consolatio te introduceren:
introduceren :
heerst vreugde in de hemel ten gevolge
er heerst
gevolgevan
vanBrechje's
Brechje'skomst.
komst.
Wij zien
zien dat
Wij
dat Hooft
Hooft hier
hier ten
ten aanzien
aanzien van
van de
de „grondtekst"
"grondtekst" van
van 19
19
januari
zowel een detractio geeft als
januari zowel
als ook
ook een
een zekere
zekere mate
mate van
van doordoorvoering van
van hetgeen
hetgeen door
door de
voering
de immutatio in het
het Latijnse
Latijnse gedicht tot
tot
stand is gekomen.
Gaat
ervan uit dat
dat een
een epitaaf
epitaaf het
het meest
meest geslaagd
geslaagd mag
magheten
heten
Gaat men ervan
wanneer het in zo kort mogelijk bestek een zo
zo volledig
volledigmogelijk
mogelijkbeeld
beeld
hetItaliaanse
Italiaanse gedichtgedichtvan de betekenis van de overledene
overledene geeft,
geeft,dan
danisishet
je
je met
met zijn
zijn Nederlandse
Nederlandse vertaling
vertaling wellicht
wellicht het beste
beste van
van de
de kleine
kleine
reeks.
de beide
beide laudatieve
laudatieve argumenta die aan uiterlijk
uiterlijk en innerlijk
innerlijk
reeks. In de
gelijk aandacht besteden en zo fraai met elkaar verstrengeld zijn als- gelijkandchtbsezofraimtlkvesngdzijalvermeldingvan
vanhet
hetverdriet
verdrieten
ende
detroost
troost(de
(dehemelse
hemelseblij
blijdmede in de vermelding
dBrechje's aankomst),
aankomst), zijn
zijn de
de drie
drie delen van het funeraire
funeraire gegeschap om Brechje's
dicht beknopt
beknopt maar
maar wezenlijk verwerkt. De
Dereeks
reeksepitafen
epitafenvan
van1605
1605isis
hiermee ten einde.
Iv.
IV.

Nederlands
Nederlands

20 jaar
jaar later
later komt Hooft
Hooft er
er nogmaals
nogmaals op
op terug.
terug.Kon
Konhij
hijbij
bij
Ongeveer zo
overlezing van het reeksje
reeksje toch geen vrede
vrede hebben
hebben met
met de
de ongedetailongedetailleerde vermelding
leerde
vermelding van
van Brechje's
Brechje's deugdenrijkheid
deugdenrijkheid die zijn
zijn epitafen
epitafen
haar vanaf het Latijnse
Latijnse distichon gekenmerkt
gekenmerkt had? Had hij
voor haar
hij toch
behoefte aan
aan specificering
specificering om
het blijvendste
blijvendste van
van Brechje,
Brechje, haar
haar
behoefte
om het
geestelijke kwaliteiten,
kwaliteiten, in
in de
deherinnering
herinneringtetegriffen
griffen?
Goldhet
hethier
hiereen
een
? Gold
nieuw gedicht,
gedicht, of alleen
alleen een omwerking
omwerking van
een vers
vers dat
dat hij
hij in
in
nieuw
van een
1605 geschreven had,
? 1. In ieder
1605
had, zoals
zoals Leendertz-Stoett
Leendertz-Stoettveronderstelt
veronderstelt?1.
Grafdicht van
geval geeft het
zf
het 66-regelige
vanBrechje
BrecijeSpiegels,
Spiegels,overleden
overleden den
den I5
regelige Grafdicht
J2
2
hoofdzaak innerlijk
innerlijk portret. Weer
Weer gebruikt
jan. zI605
6o nogmaals een in hoofdzaak
de locus
locus ab
somt hij,
hij, evenals
evenals in
in het
het epitaaf
epitaafdat
dat hij
hij
ab animi
animi natura
natura en somt
Hooft de
vier dagen
dagen na
na Brechje's
Brechje's dood
dood vervaardigde,
vervaardigde, op
op19I9januari
januari1605
1605,, drie
drie
karaktereigenschappen
op over
over drie
karaktereigenschappen op
drie regels uitgespreid,
uitgespreid, en
en verwant
verwant
vroeger getekend
getekend had:
aan
aan die welke hij
hij reeds
reeds zo veel vroeger
-

Lieflijk zonder
zonder lafferij,
lafferij,
Goelijk zonder hoevaerdij
hoevaerdij
Rein van hart
hart inzonderheit
1

Gedichten r,I, pg. 4z,
42, nool
ad r.
1.
r. 1.
noot ad

202
202

(r.
(r. 3-5).
3- 5 )•

22 Gedichten
Gedichten I,I, pg. 42.
42.

Dat de opsomming
opsomming van
van de
de kwaliteiten
kwaliteiten de
de helft
helft van
van het
het gedichtje
gedichtje in
in
beslag
reeds voldoende
voldoende het
het belang
beslag neemt,
neemt, demonstreert
demonstreert reeds
belang van
van deze
deze
deugdentrits.
De schets
schets van
vanBrechje's
Brechje'sedel
edelkarakter
karakter eist
eistinindit
ditlaatste
laatste
deugdentrits. De
grafopschrift
vroeg gestorven
gestorvenbeminde
bemindealle
alleaandacht
aandacht van
vande
de
grafopschrift voor
voor de vroeg
lezer op.
Alliteratie
en assonance
vormen het
het enige sieraad
Alliteratie en
assonance vormen
sieraad van deze
deze versversregels, terwijl het antithese-procédé
antithese-procédé de
de twee
tweebeginregels
beginregelsbeheerst,
beheerst,die
die
ieder voor de
de helft
helft gebruikt
gebruikt zijn
zijn om,
om,zeer
zeerbeknopt,
beknopt,Brechje's
Brechje's uiterlijk
terfn:klijog
te treffen: klein en jong:
Groot van geest en
en kleen
kleen van
van leden,
leden,
Groen van jaren,
jaren, grijs van zeden
zeden

(r. 1-2).
i-2).
(r.

De regels
regels kunnen
kunnenten
tenaanzien
aanzienvan
vande
deuiterlijke
uiterlijkeBrechje
Brechjeternauwernood
ternauwernood
De
laudatief
meisje ook mooi
mooi isis
laudatiefgenoemd
genoemdworden.
worden.Dat
Datdit
dit kleine
kleine jonge meisje
geweest,
supprimeert de
gericht op
op het
hetinnerlijke
innerlijke
geweest, supprimeert
de dichter.
dichter. Alles
Alles is gericht
zij "groot
„groot van geest" is geweest. De
Delichamelijke
lichamelijke
aspect, op het feit dat zij
haar geestelijke
grootst
verschijning van Brechje en haar
geestelijke habitus vormen de grootst
denkbare tegenstelling, waarbij
de
denkbare
waarbij regel
regel 2z geconstitueerd
geconstitueerd wordt door de
bekende, door E. R. Curtius gesignaleerde puer
puer .renex-toposl
senex-toposl waarvan het
de funeraire
funeraire poëzie niet
niet onbekend
onbekend isisgeweest.
geweest.Pontanus
Pontanus
gebruik in de
gebruik
althans citeert een epitaaf waarin
waarin een
een jongeman van zich zelf
althans
zelf getuigt:
Si spectes annos, iuvenem
iuvenem me
mefata
fata tulerunt
tulerunt
Si ingenium, dices me
me periisse
periisse senem2.
senem2 •

Hoofts
gedicht dat
dat volgens
volgens Leendertz-Stoett
Leendertz-Stoett zeker
zeker niet
niet vroeger
vroeger
Hoofts gedicht
3, kunnen wij beschouwen als
is dan
dan 1625
16253,
als een detractio van
geschreven is
19januari
januari 1605
1605;; alleen
alleen het
het „groen
"groenvan
vanjaren"
jaren"herinnert
herinnert
de tekst
tekst van
van 19
aan
de
introductie
van
het
vroegtijdig
sterven
dat
het
6-regelig
aan de
vroegtijdig sterven dat het 6-regeligLatijnLatijnse epitaaf
epitaaf had
had ingebracht.
ingebracht.

SAMENVATTING

paraphrases laten
het Franse
Franse vers
vers en
en het
hetLatijnse
Latijnse distidistilaten dus in het
Hoofts paraphrases
chon de
de verandering
verandering door
door detractio zien; in het
het 6-regelig
6-regelig Latijnse
Latijnse gegehaar rol;
rol; in het
dicht speelt de
de immutatio haar
het Italiaans
Italiaans en
en de
de Nederlandse
Nederlandse
vertaling wederom de detractio zonder dat de „winst"
"winst" van
van de
de immutatio
verloren gaat; in het laatste gedicht treedt overwegend
overwegend de
de detractio op.

1

3

pg. io8
Europ. Lit.
Lit.and
und lat. MA., pg.
108 vv.
vvo
Europ.
1.
Zie pg. Zoe
202 noot I.

22 Poetic.
Poelic. Inst.,
Inst.,

lib. iii,
lib.
III, cap.
cap. xxi
XXI pg.
pg. 243.
243.

203

33
huygens

DE GEDICHTEN VOOR
VOOR HET ZUSJE ELISABETH

De oudste
oudste overgeleverde
overgeleverdefuneraire
funeraire poëzie
poëzievan
vanConstantijn
ConstantijnHuygens
Huygens
bestaat
bestaat uit drie
drie grafgedichten op de
de dood
doodvan
vanzijn
zijnveertienjarig
veertienjarigzusje
zusje
1
gestorven op
op 88mei
meii 61612
was toen
toen i 16
jaar oud.
oud.
Elisabeth, gestorven
i 2 1.• Huygens was
6 jaar
hij in
inverschillende
verschillende talen
talen epitafen
epitafen voor
voor zijn
zijn
Zelf verhaalt
verhaalt hij
hij hoe hij
zuster geschreven
zuster
geschreven heeft,
heeft, waarvan
waarvan „er
"er nog
nog verscheidene
verscheidene onder
onder de
de
zijn2.
Huygens zelf
zelf zegt
zegt
n 2. Hoewel Huygens
papieren van mijn
mijn jeugd
jeugd tetevinden"
vinden"zij
deze verzen
ze slechts
slechts tetewillen
willenbehouden
behouden
deze
verzen niet hoog aan
aan te
te slaan
slaan en
en ze
voor kinderen
kinderen en
en nageslacht
nageslacht opdat
opdat dezen
dezen zijn
zijn vorderingen
vorderingen in
in de
de schone
schone
voor
kunsten
eraan zullen
zullen kunnen
kunnen afmeten,
afmeten, hebben
hebben ze
ze Huygens
Huygens sr.
sr. toch
toch
kunsten eraan
telkenmale
bij lezing
lezing zo ontroerd dat
dat hij
hij ze
ze "nooit
„nooit met
met droge ogen kon
telkenmale bij
lezen"3.
was op
opde
delitteraire
litteraire talenten
talenten van
van zijn
vader Huygens
Huygens trots
trots was
Hoewel vader
zoon en graag de gelegenheid aangreep om met het begaafde jongetjezonegradlhingrepomtbafdejng
te geuren4,
geuren4 , lijkt mij
mij de ontroering toch
toch niet
niet in
inde
deeerste
eersteplaats
plaats veroorveroorzaakt door de
zaakt
de litteraire
litteraire kwaliteiten
kwaliteiten van
van Constantijns
Constantijns verskunst,
verskunst, maar
maar
veeleer door de vermelding
vermelding van
van de
de naam
naam van het gestorven
gestorvenlievelingslievelingskind55 en het
kind
khet daardoor
daardoor telkens
telkens hernieuwd
hernieuwd besef
besefvan
vande
deonherroepelij
onherroepelijkheid van dit veel te
te vroege
vroege verlies.
verlies.
gedichten voor Elisabeth,
Elisabeth, door Worp
Worp in zijn
zijn uitgave
uitgave opgenoopgenoDe gedichten
Gedichten,
A. Worp,
Worp, dl.
dl. 1z (Groningen i1892),
892), pg. 40-41.
Gedichten, ed. J.
].A.
40-41.
Dejeugd
jeugdvan
vanConstantin
Constantfjn
Huygens
door
hem
beschreven. Uit het Latijn vertaald, toegel. en
en
De
Huygens
door
hem
zelfzelf
beschreven.
van aant.
aant. voorz. door A.
A. H. Kan (Rotterdam etc. 1946), pg. 96.
96.
3 De
Dejeugd,
jeugd, pg. 96.
96.
4 Alleraardigst
Alleraardigst is in
in dit
ditopzicht
opzichtdedescène
scènevader-zoontje
vader-zoontjeenendedeJezuïetenrector
]ezuïetenrectorwaarvan
waarvan
De
jeugdverhaalt
De jeugd
verhaalt (pg. 91-92).
91 -92).
Dejeugd,
jeugd, pg.
95.
5 De
pg. 95.
1

2

2 04

men, zijn grafopschriften, twee in
in het
het Latijn
Latijn en
en een,
een, een
een vertaling
vertaling van
van
het laatste, in het Frans, respectievelijk zz,
22, 13
13 en
en 18
18 regels
regels lang.
lang.

1.
EPIT APHIUM CHARISSIMAE
CHARISSIMAE SORORIS
SORORIS ELISABETHAE
ELISABETHAE
I. EPITAPHIUM

QUAE OBYT
0 . IDUS
HUYGENS QUAE
OBYT 88°.
IDUS MAY
MA Y 1612

OPBOUW VAN
VAN HET
HET GEDICHT

2-regelige vers is,
Dit eerste,
eerste, 222-regelige
is, evenals
evenals het
het6-regelige
6-regeligeLatijnse
Latijnseepitaaf
epitaaf
van Hooft
Hooft voor
voor Brechje
Brechje Spiegels
Spiegels volop
volopantiquiserend.
antiquiserend. Het
Het kent
kent slechts
slechts
pessimistische les.
les.
de luctus, die eindigt met een pessimistische

r.

1-10
I-Io

Het vrij
vrij lange
lange initium is hier
hier niet
niet ontleend
ontleend aan
aan de
de persoon
persoon of
ofdiens
diens
adiuncta, zoals in Op
Op de
ende trefJelicke
victorie van
van de
de mannelicken
manne/ickenhelt
helt
de doot ende
treffelicke victorie
Ljkklacht over
Dirx. Hasselaer,
Jacob Heemskerck of de
de Lijkklacht
over Pieter
Pieter Dirxz.
Hasselaer, maar
Jacob
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ningen in het klassieke grafschriftl. Huygens heeft deze initiale
„topos" in zijn schildering van het graf vervlochten en daarmee heeft
hij op het begin van zijn gedicht een antiek stempel gedrukt. De lugale
kracht van het initium is zwak en tengevolge daarvan is ook de stimulans tot attentie gering. Deze gaat in ieder geval nauwelijks uit boven
de macht die het verzoek aan de „hospes" bezit om de blik naar
Elisabeth's graf te wenden. Een verzoek, vergelijkbaar met dat om de
aandacht der luisteraars zoals het meest simpele exordiale procédé dat
laat zien.
r. I I-I

8

Wat er echter aan interesse is opgewekt wordt in het vervolg van de
luctus bevredigd door het noemen van de causa die tot het verzoek aan
de „hospes" geleid heeft : hier in het donkere graf ligt Elisabeth.
En dan volgen de zo usuele argumenta van de luctus. De jonge Elisabeth, de bloem en het sieraad van de maagdenschaar 2, wordt beweend
door Venus en de Chariten, terwijl de wrede Parca en het afgunstig lot
als de jaloerse veroorzakers van Elisabeths dood worden aangemerkt.
Ontijdig gestorven, in haar bloeiende jeugd, ligt zij nu ter neer als een
te vroeg afgesneden bloem. Het feit van de vroege dood, die de
similitudo van de bloem oproept, de bewening door de godinnen van
de liefde en de bevalligheid — wat een lof impliceert op de gratieuze,
liefdeverwekkende schoonheid van de jong gestorvene 3 — het zijn dezelfde argumenta die wij Hooft hebben zien hanteren in het 6-regelig
gedicht voor Brechje Spiegels. Beiden maken hier gebruik van de
gangbare klassieke munt. De jonge Huygens legt nog iets nadrukkelijker dan Hooft het accent op de jeugd van de gestorvene : „ ... ita
primaeva vixdum florente Iuventa" (r. 17). De formulering is traditioneel. Zo ook vertelt bijvoorbeeld de jongeman in het hierboven genoemde epitaaf dat Pontanus in zijn Poeticarum Institutionum libri tres
aanhaalt dat hij is gestorven „primae ... flore iuventae" 4. Hetzelfde
is te lezen in het eveneens bij Pontanus geciteerde grafschrift van de
jonge Appollonia, die erop wijst dat „flore iuventae/ruperunt fila
1 Het aanspreken van de passanten om hun aandacht te vestigen op het graf en hen inlichtingen te verstrekken over degene die daarin begraven ligt, treffen wij herhaaldelijk
aan in de antieke funeraire poëzie. Zie b.v. de Anthologia graeca, t. VII (ed. Hermann
Beckby, München 1957, 1 95 8, 4 vols.), nrs. 337, 355, 423, 54o, 656 etc.
2 Ille puellaris flosque decusque chori (r. 12).
3 Zie pg. 198.
4 Lib. III, cap. xxi pg. 243, zie hierboven pg. 203.
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1°9.

Lib.
xv, pg.
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rouw. Waar het epitafen voor moeders, zusters of dochters betreft,
meent Pontanus zelfs : „ ... eo meliora arbitramur fore, quo suaviora :
eo autem erunt suaviora, quo moestiora" 1. Huygens heeft inderdaad
getracht zijn epitaaf zo „moestuin" mogelijk te maken door zelfs geen
spoor van een consolatio aan te brengen.

II. EPITAPHIUM CHARISSIMAE SORORIS ELISABETHAE
HUYGENS/EPITAPHE DE MA TRES-CHERE SOEUR ELISABETH
HUYGENS, TRADUIT DU LATIN

Ook hier heeft Huygens de les centraal gesteld. Alles is gericht op het
memento mori. Ter wille van de indringendheid treedt echter de dichter
niet langer als intermediair op tussen de dode en de les, maar is het de
gestorvene zelf die in het gehele vers aan het woord is. Ook in dit
gedicht wordt, evenals in het vorige, de voorbijganger toegesproken,
maar hier is deze figuur beperkt tot de „lascivo ... gressu" passerende
„Puella" (r. z) aan wie door de gestorvene gevraagd wordt haar te bewenen. In tegenstelling tot het eerste epitaaf waar de filosofische beschouwing voor iedereen gold (,,... quisquis Vir, sive Puella es", r. 19)
zijn het hier slechts Elisabeths soortgenoten, de jonge meisjes, door het
voorbij gangstertje gerepresenteerd, die worden gewaarschuwd.
OPBOUW VAN HET GEDICHT

Het i 3-regelige Latijnse gedicht dat in de Franse vertaling 18 regels
telt, vertoont dezelfde opbouw als het vorige vers : een luctus, die
eindigt met een pessimistische les.
r. 1-4
De „Puella" tot wie het initium zich hier met het verzoek richt om
tranen te storten, is in de hoedanigheid van de traditionele figuur die
langs het graf wandelt, het gebruikelijke adiunctum daarvan, maar als
jong meisje is de aangesprokene veel directer bij de dode betrokken
dan de passant uit het vorige initium. Het initium van het tweede
epitaphium kent ook een bewogener luctus want het voorbijgangstertje
wordt aangespoord, niet om slechts bij een bepaald graf stil te staan
maar om „ter foemineo ... fletu" (r. 3-4) de dode te bewenen.

Lib. III, cap. xix, pg. 231.
208

r. 5-10
De luctus wordt verder ontwikkeld. Evenals in het vorige gedichtje
wordt nu de causa onthuld van het verzoek gedaan aan degene die
langs het graf wandelt. Het is Elisabeth zelf die vertelt dat zij het is die
hier begraven ligt en zij brengt haar vroege dood naar voren in de bewoordingen dat ook zij eens tot de schare der jonge meisjes heeft
behoord:
Hic hic Elisabetha condor, illa
De vestra modo quae fui caterva

(r. 5-6),

regels die in de Franse vertaling luiden:
Ie dors icy Elisabé,

Moy qui nagueres ay esté
De ta troupe, (0 Parque quel tort!)

(r. 7-9).

Om deze waarheid des te klemmender te maken voegt zij er nog het
argumentum van de ellendigheid van het menselijk lot aan toe door te
wijzen op haar tegenwoordige toestand: „nil nisi putridum cadaver"
(r. 7), een formulering die in haar gruwelijkheid geheel aansluit bij de
terminologie waarin de middeleeuwse contemptus mundi de sterfelijkheid van de mens placht te veraanschouwelij kent.
r. 11-13
Waarom de jonge passante door de gestorvene aangesproken en op de
afschuwwekkendheid van het graf geattendeerd wordt, onthult de les
die tevens het einde van het gedicht constitueert (peroratio). Het passerende meisje moet aan haar dood denken die wellicht dichterbij is dan
zij meent:
Verum hinc disce tuae Puella sortis
Et fati esse memor, tui propinquum
Quod forsan magis est opinione

(r. 11-13),

in het Frans :
Ains plustost appren par cecy
De ton sort au bas territoire
Et de to mort avoir memoire

(r. 16-18).

Het gedenken van de dood zo midden in de bloeiende meisjesjaren
van de voorbijgangster wijst duidelijk naar de contemptus mundi.
Elisabeths dood is, gezien haar jeugd, een volkomen verrassing, een
'

D. Th. Enklaar, De dodendans (Amsterdam 195o), pg. 17 vv.
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zichte van strofe 6 sterk met elkaar verbonden. Zij onderscheiden zich
van de laatste door een meer laudatief karakter, in strofe 6 overheerst
welhaast de luctus. Dit spel van afnemende lof en toenemende klacht
maakt de iacturae demonstratio waarin klacht en lof nu eenmaal in
directe relatie tot elkaar staan, tot een genuanceerd geheel.
De laus is ontleend aan de locus ab animi natura. Hiermee wordt
evenwel geen portret van de overleden Maurits geschilderd zodat de
lezer ook niet verneemt over welke specifieke kwaliteiten van geest
en gemoed de gestorvene beschikte. Huygens biedt de lezer slechts
metaforische omschrijvingen van 's jongelings grote deugden. De
overledene was „1 'espoir de l'Hollande" (r. 20) en „un astre jadis sans
pareil" (r. 27). Huygens wijst echter wel in welke richting wij moeten
zoeken om althans enige concrete indruk van deze zo schitterende
eigenschappen te krijgen. Hij doet dit door de locus a genere te gebruiken die hem tevens in de gelegenheid stelt zich prijzend uit te laten
over stadhouder Maurits. De jonge Maurits was de waardige zoon en
l'heritier promis
Des vertus d'un plus grand Maurice

(r.

21-22).

Deze uiterst algemeen gehouden laus van de overledene wordt gelieerd
aan een smart die de functie heeft de omvang van het verlies te doen
gevoelen. Naast het „il est mort" in strofe 4 en 5 laat Huygens in strofe
5 bovendien een beschuldiging aan het adres van de Parca klinken die
Ne nous fait que grace que de l'ombre
D'un astre jadis sans pareil

(r. 26-27),

alsmede een vraag — waarbij gezinspeeld wordt op de „astre"-metafoor — of men nog wel kan leven zonder deze zon (r. 3o). Strofe 6 is
geredigeerd als een apostrophe tot de overledene. In de twee eerste
regels wordt deze prijzend en perifraserend toegesproken als
Grande esperance d'un gr an d Pere,
Cher soulas d'une chere Mere

(r. 3 1-3 2),

terwijl het vervolg van de strofe de jong-gestorvene klagend omschrijft
als
Le triste subjet de mes vers

(r. 36).

Ook wordt weer in de regels 33 en 35 (,,Te voila ... ") de parallellie
toegepast als middel om de emoties op te wekken, zodat het treurige
onderwerp van 's dichters poëzie door een passend gevoelsklimaat
wordt omgeven.
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De strofen 7 01 18. Luctus (r. 3 7-I o 8)
I. Strofe 7 (r. 37-42)
In strofe 7 zwijgt de laus geheel. De lezer heeft zich nu een oordeel
gevormd omtrent de grote betekenis van het verlies en het woord
is daarom uitsluitend aan de luctus. Klagend wordt de locus a causa
uitgewerkt waarbij de ziekte genoemd wordt die de dood van de
jongeman veroorzaakt heeft. Om de diepte van het leed te exprimeren
wordt evenwel twijfel geuit aan de aard van die ziekte. De kwaal moet
nog verschrikkelijker zijn dan hij in werkelijkheid al was. De ziekte
wordt dus geamplificeerd vanuit de intensiteit die de smartgevoelens
hebben aangenomen. Daarom noemt de dichter hen dwaas die menen
dat de jonge Maurits aan de pest is bezweken:
Helas ! la chose est manifeste

C'est un mal pire que la peste
Qui nous apporte ce tourment

( r. 4 0-4 2).

Evenals de drie eerste strofen op een ramp van grote omvang duidden
zonder nog te vermelden wat nu eigenlijk was gebeurd, zo suggereren
de laatste regels van strofe 7 dat wat thans zulk een leed over ons
brengt veel erger is dan de pest die Maurits jr. heeft weggerukt. Zijn
dood dijt hiermee uit tot een ongeluk van groot formaat. Deze overgrote smart waarvan strofe 7 de climax vormt, een smart op grond van
kwaliteiten die zo onduidelijk gehouden zijn dat wij nog het meeste
houvast hebben aan de kenschetsing van de jongeman als erfgenaam
van zijn vaders deugden — hoe vaag dit op zichzelf ook moge zijn —
maakt het gedicht tot poëzie van een typische hovelingenmentaliteit.
Een duidelijk blijk hiervan is de regel waarin de gestorvene, een hooguit twintig- of eenentwintigjarigel, heet te zijn een „astre ... sans
'weil" (r. 27), ja zelfs een „soleil" (r. 3o), zonder wie een voortduren
van het leven in twijfel getrokken kan worden. Dit is een inadaequate
metaforiek voor een dode over wiens korte leven Huygens kennelijk
niets gedenkwaardigs weet te vermelden. Ik meen dan ook dat de
dichter hier balanceert op het uiterste randje van de verisimilitudo.

Frederiks acht het mogelijk dat de jonge Maurits de oudste was van de drie zonen van de
stadhouder en Margaretha van Mechelen (De gids iv, pg. 252). Daar twee zonen in maart
2 603 voorgesteld worden als „een paar mooie kleine jongens" die echter niet meer zo heel
klein waren (De gids, iv, pg. 247) zou de in 1617 gestorven zoon hooguit 20 of 21 jaar
geweest kunnen zijn.
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2. De strofen 8 t/m i3 (r. 43 -7 8)
Nu de doodsoorzaak vermeld is, betrekt Huygens de luctus uit verschillend materiaal. Allereerst uit de ontkenning van twee argumenta
van de consolatio (str. 8, 9). Hierin stelt de dichter de onmogelijkheid in
het licht zich over te geven aan de overweging dat de tijd alle wonden
heelt (a). Om dit troostargument te weerleggen verwijst Huygens naar
de dood van stadhouder Maurits die ons eenmaal zal treffen. De smart
om het overlijden van de zoon zal op het moment dat de dood van de
grote vader ons doet verlangen naar een waardige opvolger, des te
heviger gevoeld worden :
Les nostres [nl. ennuis] croistront au contraire
Quand, helas 1 quand la mort d'un grand Pere
Nous fera desirer le fils

(str. 8,

r. 46-48).

Het overbekende consolatieve argument dat de doodsdreiging voor
allen geldt (b) 1, ontzenuwt de dichter door als tegenargumenten de
wijze van sterven in het geding te brengen. De jonge Maurits is niet
glorieus op het slagveld gesneuveld, een dood waartoe zijn hoge geboorte uit zulk een krijgshaftige vader hem toch scheen voor te bestemmen, maar aan een ziekte bezweken, neergeworpen op zijn bed :
Mais qui nous fermera la bouche
Si on nous ravit dans la couche
Ce qui se devoit aux combats?

(str. 9,

r.

52-54).

Zowel de consolatieve gedachte in (a) als in (b) wordt door argumenta
gepareerd waarvan de kern op zichzelf weer bestaat uit bekend troostrijk gedachtenmateriaal. Hoe troostend de idee van de verzekerde opvolging fungeert, kunnen wij b.v. leren uit het drama van Abraham de
Coningh, Over de doodt van Henricus de Vierde, koning van Vrancrjk en
Naverrae 2. De Coningh noemt zijn spel een „tragedi-comedie",
omdat de afloop gelukkig is, want Hendriks zoon wordt onmiddellijk
na de dood van zijn vader als diens troonopvolger aangewezen. Fama
kan dan ook verheugd uitroepen :
Uw' tranen, NAVERR' ,schort, O Vrankrijk! staekt u weenen,
Groot Parijs, grijpt een moet: want uwen Dolfijn sit
3
Op grooten HENRIS stoel
Zie pg. II I noot I2 (ad II, pg. 112).
Ed. G.R.W. Dibbets, Zwolle 1967, Zwolse drukken en herdrukken voor de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, nr. 52.
3 Ed. Dibbets, pg. 81, r. 773
-775
1

2

2I5

Dat de dood op het slagveld verre te verkiezen valt boven de dood op
het bed, hangt uiteraard samen met de hoge waarde die men vanaf de
Oudheid toekende aan de roem, vooral de roem gewonnen door de
wapens.
De gefnuikte verwachting van een briljant krijgsmansleven beheerst
dan ook de vier volgende strofen (I o t/m 13) die beurtelings een beeld
geven van de grote verwachtingen die de jonge Maurits wekte en van
de thans vernietigde hoop zodat de luctus thans zijn aangrijpingspunt
vindt in laudatief materiaal. Na de laudatieve strofe 1o, opgebouwd uit
de locus ab iudicio hominum (een zoon zo befaamd dat Spanje al bevangen
was met een meer dan gewone vrees), volgt de klagende strofe I I die
het waar zin gebleven-motief laat klinken:
Ou sont, Minervel, ces tropheés
Ou ces victoires asseurées
Que tu chantas à ce berceau?

(r. 61-63).

In strofe 12 wordt de lans eveneens betrokken uit de locus ab iudicio
hominum, maar nu toegespitst op de dichters die gehoopt hadden eens
van vader en zoon beiden de lof te kunnen zingen. Strofe 13 laat weer
de tegenstem horen. De lezer wordt, evenals in strofe 11, verplaatst naar
het klimaat van de ijdelheid der aardse zaken, ditmaal doordat de
dichter constateert :
Maintenant que ces Epigraphes
Changent leurs noms en Epitaphes

(r. 73 -74).

Wat menselijkerwijs te verwachten was geweest, een stroom van
gedichten die de heldendaden van Maurits jr. zouden verheerlij ken, is
uitgebleven. De dood heeft gezorgd dat er funeraire poëzie voor in de
plaats kwam. In dezelfde strofe 13 laat Huygens nog een ander overbekend argumentum klinken, een argumentum dat oorspronkelijk in de
consolatio thuis hoort, maar hier klagend aangewend wordt : zelfs de
besten sterven.
Maintenant qu'un din d'ceil de Mort
Fait entendre à la populace
Que le plus annobli de race
N'est exempt du fatal effort

(r. 75 -78).

De twee argumenten binnen deze ene strofe smeedt hij formeel tot een
eenheid door herhaling van het voegwoord „maantenant que". Ook
strofe 14 zet Huygens met „maantenant que" in zodat de strofen 13 en
1

Minerve: hier toegesproken in haar kwaliteit van krijgsgodin.
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14 door het driemaal gebruikte voegwoord aan het begin van een versregel een uitdrukkelijke pathetiek aan den dag leggen.
3. De strofen 14 en i5 (r. 79-90)
In de 14e strofe hebben wij te doen met een verchristelij king van de
lugale beschuldiging van het Fatum of de Parca. Hier is het niet het
afgunstige of wrede Lot dat
Nous oste de devant les yeux
Le bonheur et la jouissance
D'un bien

(r. 81-83),

maar de hemel die ons heeft willen straffen voor onze zondigheid
Zijn de strofen 13 en 14 geredigeerd als temporele bijzinnen (,,maintenant que ..."), strofe 15 bevat de hoofdzin waarin het argumentum
iedereen treurt uitgewerkt wordt. Tot de treurenden behoren ook
„ces grands esprits" (r. 8 5) waarmee Huygens doelt op de in strofe 12
genoemde „les plus heureux esprits" : de grote dichters en redenaars
die reeds de tijd verbeidden om de beide Mauritsen, vader en zoon, de
wel-verdiende lof toe te zwaaien.
Voila ces grands esprits en peine
Voila tout le monde hors d'haleine

(r. 85-86).

Dit geldt ook voor de dichter Huygens die ten aanzien van zoveel
verdriet de onmacht van zijn vers moet erkennen. Deze bekentenis
kunnen wij opvatten als een klagend geredigeerde „Unsagbarkeitstopos". De „Unsagbarkeitstopos" kan gebruikt worden in de laus;
de dichter stelt dan dat hij geen woorden kan vinden om de laudandus
te lovenl. Hier is het echter niet de bewondering maar de smart die te
groot is voor woorden.
4. De strofen 16 t/m 1 8. Peroratio (r. 91-108)
Huygens sluit hier aan bij de in de vorige strofe gedane bekentenis
van dichterlijke onmacht tegenover de smart die iedereen bezielt.
Hij legt echter vooral, bij wijze van peroratio, de nadruk op zijn eigen
klein poëtisch talent. De étalage van geringheid van eigen kunnen kan
in het exordium gebezigd worden als een van de middelen om het
publiek gunstig te stemmenti. Het werven om de benevolentia is echter

2

Zie Curtius, Europ. Lit. und lat. MA., pg. 168 vv.
Vgl. Lausberg, Handb., § 275, pg. 157 ad p3.
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OPBOUW VAN HET GEDICHT

De lotgevallen van Elisabeth Bax, geboren Joachims 1, die door Huygens uit haar levensloop geselecteerd worden, hebben betrekking op
de laatste periode uit haar leven. Huygens releveert dat zij een blaasof niersteen kwijt raakte, waarna zij nog anderhalf jaar leefde. De
kern van het gedicht nu is deze steen.

Initium (r. 1 3)
-

Huygens begint zijn gedicht a re, met de steen die uit het lichaam verwij derd werd. Op welke wijze dit is gebeurd wordt niet verteld. Maar
het is waarschijnlijk dat het gevaarlijke object niet operatief weggenomen werd. Het lijkt mij althans dat Elisabeth, die sprekend ingevoerd wordt, alludeert op een natuurlijke weg waarlangs de steen haar
lichaam verlaten heeft als zij het grafdicht inzet met de woorden :
Vier kindren en een' Steen gebeurde 't mij te baren

(r.

i).

Het gebruik van de term „baren" duidt er m.i. op dat de zieke de steen
- na toediening van de nodige geneesmiddelen uiteraard - op eigen
kracht heeft kunnen verwijderen 2.
Over de kinderen rept Huygens verder niet, de steen beheerst het
vervolg. Een dergelijke opzet, waarbij het lot der kinderen en het
geluk of leed van Elisabeths moederschap totaal genegeerd wordt,
betekent dat het niet Huygens' bedoeling is geweest een laudatieve
schets van Elisabeths leven te geven. Het is de steen die hem fascineert,
en om de gedenkwaardige verwijdering daarvan cirkelen zijn gedachten. De vermelding van de geboorte der kinderen is slechts gebruikt om de merkwaardigheid „een vrouw wordt van een steen verlost" in een „passend" kader te plaatsen, zo passend dat de lezer erdoor geïntrigeerd wordt.
Na deze eerste regel speelt Huygens de steen als in een balspel
verder; hij blijft hem het gehele gedicht door vasthouden, maar
telkens in een andere positie. De gelegde verbinding tussen het verlost-worden van de kinderen en van de steen voert in regel 3 door
middel van contrastwerking tot een climax :
En 't laeste kind riep luydst, all was het stomm als steen.
' Zie Gedichten, dl. 2, pg. 179, noot r.
2 Over de genezing van blaas- en nierstenen en de wijze waarop ook chirurgisch kon
worden ingegrepen, zie J. van Beverwyck, Schat der ongesontheyt (Amsterdam 2672), derde
boek, cap. xxxvIII, pg. 277 vv.
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Daarmee is de vondst „kinderen baren — stenen baren" uitgeput. Ook
is hier het initium van het verhaal beëindigd dat de lezer in een spitsvondige metafoor de gegevens verschaft die noodzakelijk zijn om de
verdere lotgevallen van de weduwe te volgen. Het initium heeft hier
dus, evenals wij dit in het gedicht van Heinsius op Heemskerck gezien
hebben, een sterk informerende functie 1. Een attentie spannende
periphrase t.a.v. de persoon van de overledene zoals wij daar aantroffen
is hier echter niet gebruikt. De gestorvene neemt direct zelf het woord,
maar ook een initiale luctus waardoor de aandacht van de lezer zo sterk
gestimuleerd kan worden (vgl. Hoofts Likklacht over Pieter Dircx.
Hasselaer, de gedichten van Huygens voor de zoon van prins Maurits)
is hier niet aanwezig. Het is uitsluitend de vernuftige beeldspraak, die
trouwens ook het gehele verdere gedicht beheerst, welke het initium
een intrigerende spanning verleent en de lezer dwingt tot verder lezen.
Vervolg van het relaas (r. 4-12)
De beide volgende regels brengen een nieuw idee, een nieuwe metafoor wordt uitgewerkt. De steenziekte is nu een schipbreuk die
Elisabeths levensscheepje heeft doorgemaakt, terwijl de steen zelf
getransformeerd wordt tot een rots in de zee waarop zij na het ongeluk
nog 12 jaar het leven heeft kunnen bergen. De steen die haar leven bedreigd had tot zij ervan „verlost" werd als gold het de geboorte van
een kind, deze steen is nu tot een reddende rots geworden.
Noch sleepte ick 'tleven door soo sueren schip-breuck heen,
En berghden op die klipp drij halve jaren wesens

(r. 4- 5).

De contrastwerking, die Huygens tussen de twee beelden schept,
berust op een spitsvondige, speelse schijnredenering waardoor de
onheilvolle aanwezigheid van de steen binnen het lichaam omgezet
wordt in een reddende aanwezigheid buiten het lichaam. In vijf regels
heeft Huygens dus kans gezien om de gedenkwaardige steen in twee
totaal verschillende posities te plaatsen die elkaars tegengestelde zijn
en een paradoxaal effect sorteren.
Elisabeth komt vervolgens over haar dood te spreken. En ook hier
sluit Huygens wat hij de overledene wil laten zeggen, binnen het
procédé van het tegenstellingenspel. Elisabeth zet het moment van
haar levenseinde en dat van haar verlossing van de steen tegenover
elkaar. Wat het vreugdevolst lijkt, de redding van het leven, wordt
echter als het smartelijkst voorgesteld want zij leed
1

Vgl. pg. 14o.
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minder smert in 'tscheiden uyt dit lijf,
Dan doe 't behouden werd

(r.

7-8).

Weer is nu de steen in een andere positie gebracht. Het beeld van het
reddend toevluchtsoord schimt weg en de reminiscens aan het „baren"
wordt gewekt; de pijn die geleden is om van de steen verlost te worden
treedt op de voorgrond. Het onderscheid tussen de smartelijke verlossing van de steen en de zachtere verlossing uit het leven voert
Huygens vervolgens terug op de bewerkers van beide, resp. de mens
en God. Daardoor wordt het schijnbaar paradoxale in de gedachte
dat het behoud van het leven smartelijker is dan het verlies ervan,
uitgewist.
Maer 't een was Gods bedrijf
En 't ander Menschen werck

(r. 8-9)

waarbij de tegenstelling God-mens voor de continuïteit van het
contrastspel zorgt. Beider werk, dat van God en dat van de mens,
wordt nu tegenover elkaar geplaatst als des levens en des doods,
waarbij dood wordt leven en leven wordt dood. De door God bewerkte dood is immers het begin van het leven, terwijl de door de
medicus teweeggebrachte genezing, gezien sub specie religionis, niets
anders betekende dan een verlenging van het aardse bestaan, dat wil
zeggen een voortzetting van de menselijke angst voor de dood.
'T een was beghinn van leven,
En 't ander een verlengh van voor de Dood te beven

(r. 9 1o).
-

De verwijderde steen begint hiermee te stijgen naar de climax in de
scala van betekenissen die hem toegekend zijn. De reddende rots is
geheel uit het gezicht verdwenen; de „baringspijn" die Elisabeth om
de verwijdering geleden heeft, is overstemd. De steen is nu niets
minder dan een belemmering voor het ware, hemelse leven geworden.
Als zodanig dringt zich de nu volgende vergelijking met de grafsteen
op, die immers het symbool is van Elisabeths toegang tot het eeuwige
leven. Tegenover deze zerk is de steen dien het lichaam van de zieke
tenslotte verlaten heeft zodat haar leven destijds gered werd, niet enkel
meer een belemmering tot het hemelse bestaan, maar representant van
de dood zelf, voorzover hij, verwijderd en wel, de patiënte aan de aarde
en het aardse leven kluisterde :
Bedenckt hoe liever mij de Steen is van dit Graff
Dan die mij langer dood in langer leven gaf

(r. z r-12).

Dat is het hoogtepunt waarnaar Huygens de steen heeft toegespeeld,
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Pontanus met enkele epigrammen uit de Anthologia Graeca, waarbij hij
tweemaal het verstaan daarvan voor zijn lezers vergemakkelijkt door
ook een Latijnse vertaling op te nemen. De gedichtjes die alle uit zes
regels bestaan, bevatten steeds een treffende anecdote. Of het nu gaat
om het epigram van de visser die een mensenhoofd in zijn net ophaalt,
het piëteitvol begraaft en dan een schat vindt, om de Spartaanse
moeder die haar uit de strijd gevluchte zoon eigenhandig doodt, of
om het trieste tafereeltje van het verdronken jongetje wiens moeder
degene is die het afgescheurde hoofd vindt — zij expliceren duidelijk
wat men dient te verstaan onder „fortuitum quippiam, vel novum."
Met dit type epigram, waarin de gebeurlijkheden zo gearrangeerd
zijn dat iets treffends ontstaat, hebben wij in het epigram voor de
gestorven gouverneursvrouw te doen. Bij Huygens gaat het echter
niet als in het illustratiemateriaal uit de beroemde Griekse epigrammenverzameling om het schilderen van een touchant genrestukje
waarvoor de gegevens van buitenaf worden aangevoerd. Hij tracht
door een intellectualistisch spel met woord en beeld bepaalde zaken
op zo onverwachte wijze met elkaar in verbinding te brengen dat hierdoor de verrassing ontstaat. Hij verrast niet zozeer door wat verteld
wordt, zoals in het Griekse epigram, maar door de wke waarop verteld
wordt, nl. : „argutè". De spitsvondige inventiviteit die de Renaissancisten als voorwaarde stelden bij de vervaardiging van het anecdotische epigram' — gedachtig als zij waren aan de epigrammen van
Martialis — heeft uiteraard een rol gespeeld in Huygens' opzet om de
stof in een steeds nieuwe, onverwachte belichting te plaatsen.
Huygens lijkt hier zekere verbindingen te hebben met de werkwijze van de metaphysical poets, zoals dr. Van Dorsten deze beknopt
heeft uiteengezet : „Uit ieder kernwoord rollen enige spontane associaties (in eerste instantie voortkomend uit een ietwat emblematische
gevoeligheid), de discipline van de dichter selecteert één lijn van associaties die het vers opbouw verlenen, en in het beste geval grijpen de
steeds doordraaiende beelden keer op keer terug en steeds weer in
elkaar, tot de 'spontane analyse' van de dichter met een vaak zeer onverwacht slot in een nieuw verband wordt samengebracht" 2. Het ligt
echter buiten de opzet van mijn studie op een dergelijke problematiek
nader in te gaan, hoe essentieel deze ook is voor een juist begrip
1 Vgl. Pontanus: „Epigramma ... propter acumen & ingenium admirari consuevimus"
(Poet. Inst., lib. III, cap. II, pg. 176).
2 J. A. van Dorsten, „Huygens en de Engelse `metaphysical poets ' in TNTL 76, (195 8-9),
pg. 118.
"
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van Huygens' poëzie. Hoewel ik dus geen poging zal wagen het gedicht voor de weduwe Bax binnen de gemaniëreerde stromingen in de
Renaissance te plaatsen (metaphysical poets, Marinisme, Gongorisme
etc.) meen ik desniettemin dat dit spel met taal, beelden en gedachten
dat de lezer steeds voor onverwachte wendingen plaatst, wel in het
algemeen als paradoxaal kan worden gekarakteriseerd. Paradoxaal in
de zin die professor Rosalie L. Colie in haar Paradoxia epidemica toekent aan het in de Renaissance zo „epidemisch" voorkomende procédé
van de rhetorische paradox die de lezer „dazzles by its mental gymnastics, by its manipulation, even prestidigitation, of ideas, true or
false" 1. Spelend met de „crucial problems of intellectual, moral, and
spiritual life" 2 heeft deze paradox een tweeledig doel, nl. „of dazzling —
that is, of arresting thought altogether in the possessive experience of
wonder — and of stimulating further questions, speculation, qualification, even contradiction on the part of that wondering audience" 3.
Het is deze paradoxale structuur die het lijkdicht voor de weduwe
Bax bepaalt. De dichter „goochelt" door middel van een vernuftig
beeldgebruik dermate met de steenziekte dat de lezer erdoor „verbijsterd" raakt en aan het slot van het vers bovendien het contradictoire probleem te verwerken krijgt van het behoud van het leven
dat tevens een verlenging van de dood betekent.
Men zou zich de vraag kunnen stellen of wij in het gedicht op de
dood van mevrouw Bax nog wel met ernstige funeraire poëzie te
doen hebben. Is het vers niet te zeer op het spel met de steen geconcentreerd, is het niet eerder geestig dan begaan met de dood van de
gouverneursvrouw, kortom moet dit epitaaf niet gerangschikt worden
onder de schertsende funeraire poëzie die wij in deze studie nièt
zouden behandelen ? Wanneer wij nagaan wat de Renaissance verstond
onder het schertsepitaaf, blijkt echter spoedig dat Huygens' vers voor
de weduwe met een dergelijk grafdicht niets gemeen heeft.
Pontanus vermeldt dat schertsepitafen vervaardigd worden als de
overledenen „fuerint agresti & inhumano ingenio, monstrosi, scurrae :
si aliquo malo, & omnibus noto facinore astricti : si scortatores,
avari, ebriosi, maledici, superbi, decoctores, usurarij, tyranni, haeresiarchae, proditores" 4. Bovendien gaat het er bij dergelijke epitafen
minder om de persoon zelf aan te tasten 5 dan wel hun fouten op
Paradoxia epidemica (Princeton, New Yersey 1966), pg. 22.
4 Poet. Insi., lib. III, cap. XXIII, pg. 245.
Paradoxia, pg. 21.
3 Paradoxia, pg. 22.
5 Pontanus, Poet. Inst., lib. III cap. xxiii, pg. 246.
2

,
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spottende wijze aan de kaak te stellen zodat de overledenen meer als
typen naar voren gebracht worden (mensenhatende Timon, de drankzuchtige etc.) dan als concrete personen 1. Het spottende, vituperatieve
epitaaf mikt dus — voor zover het althans geen pure fictie is — op een
persoonsuitbeelding die zozeer type is geworden dat de concrete mens
voor wie de gisping geldt in de anonymiteit verzinkt, maar diens morele zwakheden des te indringender aan de spotlust en de verachting
worden prijsgegeven. Zoekt het laudatieve epitaaf de persoon van de
overledene om zijn deugden te eren en te prijzen, het schertsepitaaf
kapittelt de overledene om zijn ondeugden, maar op een wijze dat
alleen de zedelijke les aan de lezer ten goede komt en aan de individuele overledene de afkeer die zijn immoreel gedrag bij de lezer opwekt,
bespaard blijft.
Wanneer wij deze praemissen kennen, is het niet moeilijk in te zien
dat het gedicht van Huygens — waarin de gestorvene bekend gemaakt
wordt als echtgenote van een met name genoemde, hooggeplaatste
figuur en als een vrouw bovendien zo godvruchtig dat zij de dood
boven het leven stelt — niet als een epitaphium iocosum beschouwd kan
worden. Het spel-element dat het gedicht karakteriseert, verwijst niet
naar een speelse houding ten opzichte van de overleden Elisabeth Bax,
maar moet uitsluitend gezien worden binnen het kader der mogelijkheden van de litteraire vormgeving. Voor Huygens en de bewonderaars van de gemaniëreerde, paradoxale poëzie bleek het vernuftige en
spitsvondige op geen enkele wijze afbreuk te doen aan de ernst van de
stof die men wilde behandelen of de serieuze gevoelens die men wilde
exprimeren.
OP DE DOOD VAN TESSELSCHADES OUDSTE DOCHTER,
ENDE VAN HAER MAN STRAX DAERAEN DOODT GEBLOEDT

Op 13 juni 1634 schrijft Huygens een sonnet op de slag die veertien
dagen tevoren de zwaar beproefde Tesselschade had getroffen, toen zij
resp. op 28 en 29 mei haar negenjarig dochtertje Taddaea en haar man
Allard Crombalch had verloren. Huygens wijdt aan deze schokkende
gebeurtenis een vers dat even gemaniëreerd als indrukwekkend is : Op

de dood van Tesselschades oudste dochter, ende van haer man strax daeraen
doodt gebloedt2. Evenals het gedicht op de dood van de weduwe Bax
1

Vgl. Pontanus, Poet. Inst., lib. III cap. xxiii, pg. 246.

2

Gedichten,

,
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dl. 2, pg. 291.
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de twee beginregels bespeelt. Dit gebeurt uiteraard reeds door de periphrase, maar vooral en in de eerste plaats door de gecompliceerde
metafoor waarin deze gehuld is.
Een gebruikelijke metafoor voor een jonggestorvene is de verwelkte
of vernietigde bloem'. Het vruchtbeeld uit de eerste regel waarmee de
overleden Taddaea geperifraseerd wordt — een perifrase waarmee de
attentie van de lezer onmiddellijk gewekt is ! — krijgt pas een begrijpelij ke betekenis door de tweede regel, die als bijstelling van de eerste
fungeert. Hierin vindt de metafoor zijn vervolg : de „vrucht" (r. 1)
wordt thans als „voor-vrucht" (eerste huwelijksvrucht) nader gepreciseerd. Het is nu duidelijk waarom Huygens niet het bloembeeld
gebruikt heeft. Het ging hem immers niet om het afgesneden jonge
leven als zodanig, maar om het jonge leven dat de (eerste) vrucht was
geweest van Tessels en Allards huwelijk. Het beeld komt tot volle ontplooiing doordat Huygens vanuit de als „voor-vrucht" gespecialiseerde vrucht uit r. 1 door-associërend, de kinderen Crombalch aanduidt als „echte planten" (r. z), wellicht ontstaan uit een combinatie
van het zo gebruikelijke beeld der „echtelijke panden" en de „olijfplanten" waarmee in Psalm 128 : 3 het bezit van kinderen aangeduid
wordt. A posteriori werken nu ook de chiastisch geplaatste adjectieven
„groener ... rijp ... rijper ...wrang" uit r. 1 door, die de metafoor geheel
in haar concreet karakter bevestigen. „Vrucht", omgeven door de genoemde adjectieven, d.w.z. vrucht tussen rijp en groen, komt dan overdrachtelijk te staan voor kind op de grens tussen het kindzijn en de
volwassenheid, een meisje in de heel vroege puberteit.
De locus ab aetate is hier niet gebruikt om klagend de jeugd der overledene te accentueren, evenmin als de causa van de dood (r. 3a) aangewend wordt om de ziekte te verafschuwen, zoals in de Larmes werd
gedaan2. In de plaats van stof voor de luctus is er stof voor een intellectueel spel in de vorm van een briljante metafoor aan ontleend.
Ook de troost die in de regels 3b-5 a tevoorschijn komt, de verzekering dat de ziel van het meisje nu in de hemel is, richt zich minder
uitdrukkelijk op verlichting van de smart dan op continuering van het
spel met de boeiende metaforiek. De moeilijkheid om het vruchtbeeld
in het consolatieve argument= van het eeuwige leven te passen, heeft
Huygens bijzonder inventief opgelost door God voor te stellen
als degene die de (afgevallen) vrucht uit het zand heeft opgeraapt. In
r. 4 „Verhief 'er 'tbeste van in 'theilighe gedrang" is hij minder ge1

Vgl. pg. 115.

zz8

2

Pg. 224.

lukkig geweest. De „vrucht" is op de achtergrond geraakt, hoewel in
r. 5a de woordkeus wel weer bepaald schijnt door de metafoor. „Van
d'onverderflickheid" (r. 5a; sc. ... „in 'theilighe gedrang/Van d'onverderflickheid) lijkt immers juist in verband met de vrucht gekozen als
synoniem van de onsterfelijkheid; het is de situatie waarin geen vrucht
meer aan bederf onderhevig is'.

Het tweede kwatr/n
Was het mogelijke materiaal voor een luctus in het eerste kwatrijn wel
aanwezig, maar heeft Huygens er geen nadrukkelijk gebruik van gemaakt, in het tweede kwatrijn wordt de luctus vrijgegeven maar zonder
dat afstand wordt gedaan van de vernuftige hantering van de stof.
Voor het grootste deel — de eerste viereneenhalve regel — wordt de
luctus ontleend aan de smart van de moeder :
De Moeder weeck den dwang
Van 'teewighe beschick :haer worstlen was geen kanten
In 's hemels wederwill; sij dreef maer bijde kanten
In beider ooghen zee

Huygens verhaalt hier de zelfbeheersing die Tesselschade in haar
smart toonde bij dit verlies van het oudste dochtertje ; hoe zij zich schikte
in de wil van de hemel en zich niet overgaf aan uitbundig schreien (r.
7b-8a). Het is mogelijk dat Huygens over Tesselschade's dapper
gedrag ingelicht was door zijn vriend Lieven de Calvart, degene die
hem verwittigd had van de dood van Taddaea en Crombalch, zoals
blijkt uit een brief die Huygens aan Hooft schreef op 3 juni 16342.
Tesselschade deelt weliswaar zelf in een brief aan Hooft mee hoe zij
de slag „met een wenende ziel, benaudt herdt en treurenden gheest,
doch drooghe oogen [heeft] verdraegen" 3, maar dit schrijven ontving
Hooft pas op i5 juni 4, d.w.z. twee dagen nadat Huygens zijn sonnet
op de dood van het dochtertje en haar vader vervaardigd had. Via
Hooft kan Huygens bijgevolg niet op de hoogte gebracht zijn van
Tessels lijdzaamheid.
Het is deze duldzaamheid die Hooft in zijn onmiddellijke antwoordbrief aan Tesselschade, op dezelfde i 5 e juni, zo hogelijk in haar prijst.
„Al wat jk zouw weeten bij te brengen, waer waeterdruppen ge1

„Onverderfelij kheid" bezit twee betekenissen: ie het niet aan bederf onderhevig

zijn; 2e onsterfelijkheid (wNT x, 2093).
2
3

J. A. Worp, Een onwaerdeerlycke Vrouw ('s Gravenhage, 1918), pg. 131.
Worp, Onw. Vr., pg. i 32-133.
4 Worp, Onw. Vr., pg. 132 noot I.
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draeghen in de zee uwer doorluchtighe weetenschap, ende zaegh' ik
UE nerghens beter dan derwaerts ende tot haer zelve te zejnden, daer
Seneca, Montaigne ende Plutarchus in gesmolten zijn'''. Met de
„doorluchtighe weetenschap" waarvan Seneca, Montaigne en Plutarchus als representanten genoemd worden, is in dit verband bedoeld
de stoïsche standvastigheid in het dragen van tegenspoed. Deze
standvastigheid of lijdzaamheid 2, de constantia of patientia, vindt in de
Renaissance grote bewondering en Tesselschade betoonde zich dan
ook door de beheersing die zij aan den dag legde bij deze vreselijke
slag, een vrouw die de idealen van haar tijd in praktijk kon brengen.
Tegen de achtergrond van de grote waarde die men hechtte aan
stoïsch gedrag, wordt dit tweede kwatrijn een moment tot een laus van
Tesselschade's kwaliteiten. De aanzet van een compliment, zoals dit
stadhouder Maurits, maar dan hoofs-uitbundig, ten deel was gevallen
in de Larmes geschreven voor zijn zoon. Hier echter overheerst de
luctus volkomen, want de moeder wordt duidelijk als een treurende
figuur geschetst. De moederlijke tranen behoren in het funeraire gedicht op een kind overigens tot de gangbare argumenta van de
luctus. Pontanus raadt de „lacrymae matrum" aan om een deerniswekkend effect te bereiken 3. Huygens heeft aan de deernis, de bewondering voor de patientia van de moeder toegevoegd.
Ook deze luctus, in bedwang gehouden door de zelfdiscipline van
Tesselschade, wordt beheerst door het spel. Ditmaal niet door een
spel geconcentreerd rond de handhaving van een metafoor zoals in
het eerste kwatrijn, maar rond een homonymie die van de lezer een
zekere linguale gymnastiek vergt „Geen kanten" (r. 6b) corresponWorp, Onw. Vr., pg. 1 34.
Coornhert maakt in zijn W>ellevenskunst tussen de beide deugden een onderscheid hoewel hij ze grote overeenkomst toekent. De term standvastigheid reserveert hij voor de
„actieve" deugd die moeilijkheden tracht te boven te komen of verleidingen uit de weg te
gaan, lijdzaamheid voor de „passieve" deugd, die „alleenlyck lydet een anders, 'tzy Godes
of der schepselen, werck ende doen teghen den mensche" (Zedekunst dat is Wlellevenskunste,
ed. B. Becker, Leiden 1942, Vyfde boek, cap. vii, pg. 363). Als voorbeeld waarin de lijdzaamheid zich kan openbaren, noemt hij o.a. het verlies van echtgenoot en kinderen :
„Moet het ontberen van dien ... dan niet wezen noodzakelycke oorzake van droefheyd
ende lyden?" En het antwoord luidt : „Dat en zal niemand teghenspreken. Dit ontberen
is dan het stof daar an de lydsaamheyd inden verstandighen haar krachte kan toghen, met
zulx willigh te ghedoghen" (pg. 366). Dit is de situatie waarin Tesselschade verkeert. Dat
zij inderdaad tot de „verstandighen" behoort, toont zij door zich niet te kanten „in 's
hemels wederwill".
3 Poetic. Inst. lib., lib. iii pg. 241.
2

,
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deert met „bij de kanten" (r. 8b), waarbij verbum en substantief gelijkluidend zijn. Zelfs in „geen" (kanten) (r. 6b), „bij de" (kanten) (r. 8b),
„beider" (ooghen zee) (r. 8a) zou wel een virtuoos grapje kunnen
steken, dat in geen, bide, beider zoiets als een adjectivische climax heeft
willen suggereren'. Dat Huygens bovendien in „kanten" en „zee" op
een contrastwerking heeft aangestuurd, ligt voor de hand, evenals dit
in „geen kanten" (r. 6b) tegenover „biide kanten" (r. 8b) het geval zal
zijn geweest.
In het eerste kwatrijn hebben wij kunnen zien hoe fraai Huygens
door het enjambement „Van d'onverderflickheid" (r. 5 a), de vruchtmetafoor tot in het tweede kwatrijn heeft doorgetrokken. Pas in r. 5 b
kwam het nieuwe thema, de moederlijke luctus, aan de orde, verwoord
in een geheel ander verrassend procédé. Het enjambement waarborgde
echter de eenheid tussen de beide kwatrijnen, de onmerkbare overgang van het consolatieve onsterfelij kheidsargumentum naar het
argumentum van de luctus : de moeder treurt.

De eerste terine
Eenzelfde hechte eenheid weet Huygens te smeden tussen het tweede
kwatrijn en de eerste terzine. In r. 8b, de laatste regelhelft van het
octaaf, wordt Crombalch geïntroduceerd. Na de smartelijke reactie
van de moeder op de dood van Taddaea, begint Huygens nu die van de
vader te verhalen. Daarbij blijft datgene wat over de moeder gezegd is
als ondertoon doorklinken, zodat het verband met het tweede kwatrijn gehandhaafd blijft. Tevens wordt de verbinding op een zeer
duidelijk aan den dag tredende wijze gelegd, doordat Huygens de
metafoor waarin hij Tessels smart verwoordt, „beider ooghen t ee"
(r. 8a), als uitgangspunt neemt voor de metafoor waaronder hij Crombalchs ziekte en sterven aan de orde stelt. Dat tranen een zee vormen,
is een bekende maniëristische hyperbool, graag gebruikt in o.a. de
petrarkistische liefdespoëzie. Uitgaande van de metaforische waarde
die deze hyperbool bezit, schrijft Huygens nu zijn eerste terzine onder
het beeld van zee en schip. Een bijzonder toepasselijk beeld waar het
gaat om de marine-officier Crombalch. In r. 8b treedt deze het gedicht
binnen:
Het is de vraag hoe Huygens, zoon van Brabantse ouders, het ei-teken in klank
realiseerde. Indien hij de ei op Brabantse manier weergaf als een ai- of oi-achtige klank,
dan boet mijn veronderstelling aan kracht in. Vgl. C.B. van Haeringen, Neerlandica
('s-Gravenhage 1962 2), pg. 68-71.
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Maer 'twerd den Vader bang,

een introductie waarop de eerste terzine vervolgt:
Van 's Moeders wee en 'tsyn; en, omse beij t'ontvaren,
Verdiept' hij 's moeders zee, met droppen eerst, doen baren,
Bloed-baren; en ghing t'zeil, van Tessel opwaert aen.

De metaforiek is uiterst gecompliceerd. Crombalchs sterven wordt
voorgesteld als een vlucht — per schip — om de smart van zijn vrouw
en van zichzelf vanwege Taddaea's dood te ontlopen. Om echter de
vlucht te kunnen uitvoeren moet hij eerst een zee voor zichzelf
scheppen, hetgeen hij doet door de reeds aanwezige zee van Tessels
tranen te vergroten, eerst droppels- en daarna golfsgewijs. Maar
evenmin als de zee van Tesselschade is die van Crombalch concreet.
De zijne is echter geen tranenzee zoals die van zijn vrouw. Met welk
een zee wij te doen hebben, duidt Huygens aan door één samenstelling,
waarmee hij het zeebeeld in iets gruwzaams omzet : „bloed-baren".
Hij zinspeelt hier op de directe doodsoorzaak van Allard Crombalch
die aan een reeks bloedspuwingen gestorven is. Zo Calvart hem hierover al niet ingelicht had, kon hij het in ieder geval weten uit de brief
die Hooft hem op 3o mei geschreven had over de slag die Tesselschade
plotseling getroffen had. 1
De naam Tessel leende zich uiteraard bijzonder goed tot een woordspel, en natuurlijk laat Huygens de gelegenheid niet voorbijgaan het
eiland en Crombalchs vrouw in één naam te noemen, waardoor
een dubbele betekenis ontstaat. Crombalch, de zee-officier „ghing t'
zeil", vertrekkend van het eiland Tessel, „opwaert aen". Maar de daaronder liggende betekenis is geen andere dan : Crombalch vertrok van
1 „De arts Pauw ... bestondt hem eenen dronck van moedtzalf te geven, die hem opbrak
met een' weldighe zucht en eenigh bloedt, daer voorts heek plassen op volghden en
vloeiden tot hij doodt was ..." (Worp, Onv. Vr., pg. 13o). Mogen wij Huygens' „bloedbaren" wellicht opvatten als een concettistische „vertaling" van Hoofts „weldighe zucht
en eenigh bloedt ... heek plassen"? Dat het zuchten als een wind de tranen-zee althans tot
baren opzweept, treffen wij aan in Ogentroost: „En, slaend'er winden toe, sij suchtense tot
baren" (Gedichten, ed. Worp, dl. iv, pg.99, r. 413). Heeft Huygens het beeld bij Donne
leren kennen? Huygens vertaling van diens A Valediction: forbi dding mourning heeft in de
regels 5-6:
Soo laet ons ruchteloos versmeltende vertrecken,
Geen' traenen hooghen vloed, geen' suchten-storm verwecken
(Gedichten, ed. Worp, dl. II, pg. 218). Vgl. Donne:
So let us melt, and make no noise
No teare-floods, nor sigh-tempests move
(Complete Poetry and Selected Prose, ed. John Hayward, London 1962, pg. 36).
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zijn vrouw Tesselschade en reisde hemelwaartse. Is de metafoor van
Crombalchs schipvaart al een gelukkige vondst in verband met het
beroep van de overledene, het beeld wordt des te treffender wanneer
men bedenkt dat het schip een oud, christelijk symbool is — door Huygens' tijdgenoten zeker nog volop verstaan — voor de vaart van de ziel
naar de veilige haven des hemelse. Met de twee werke li jkheden van
Crombalchs beroep en ziekte heeft Huygens in deze strofe door intensief gebruik van de metafoor dusdanig gemanipuleerd dat er een onwerkelijkheid tevoorschijn geroepen wordt die evenwel op indringende wijze naar de werkelijkheid van dit smartelijk sterven verwijst, een
ingenieuze creatie die een uitermate fascinerend effect sorteert.
De smart om het dochtertje, zo stelt Huygens het voor, heeft dus
geleid tot de ziekte en de dood van de vader. Hiermee zijn twee
argumenta van het funeraire gedicht in deze eerste terzine samengesmolten. Allereerst het vervolg van de luctus zoals deze door de
moeder geuit is. Weet de moeder echter haar smart te beheersen, de
vader wordt zozeer door zijn verdriet overmand, dat hij het met de
dood moet bekopen. Bovendien wordt Crombalchs smart nog vergroot door het zien van „'s Moeders wee", een toevoeging waarop
Huygens evenwel in het vervolg van zijn gedicht niet meer terugkomt.
In de tweede plaats is de vaderlijke smart de causa van Crombalchs
dood, zodat in deze terzine rouw en doodsoorzaak gelijkelijk aan de
orde zijn gesteld.
De wens van de achterblijvenden om te sterven nu het beminde
wezen niet meer leeft, is in de klassieke epitafen een bekend argument= van de luctus3. Het is een index van de diepte van de smart en geeft
uiting aan een verlangen dat een sterk emotioneel effect sorteert. Hier
nu lijkt een onuitgesproken wens werkelijkheid geworden: een vader
sterft inderdaad aan de dood van zijn dochtertje. De luctus heeft hiermee een hoogtepunt bereikt. Tranen, zuchten, uitvaren tegen de
wrede dood en verder alle andere argumenta waarin de luctus zich kan
uiten, worden hier overtroffen door een smart die niets minder dan de
causa van vaders dood is geworden. Het verdriet als argumentum a causa
van de dood biedt in principe ruimschoots gelegenheid tot movere, tot
een krachtig appèl op de affecten, maar Huygens heeft deze gelegenr Voor „opwaerts" in de betekenis van hemelwaarts, zie AUNT, ix, 1356.
2 J. J. M. Timmers, Symboliek en iconographie der christelijke kunst (Roermond-Maaseik
1 947), pg• 717, nr. 1662.
3 Lattimore, Themes in Gr. and Lat. epit., pg. 203.
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held nauwelijks aangegrepen; wat hem in de eerste plaats fascineert
is het ongehoorde feit dat een vader letterlijk van smart sterft.
Dit kan men beschouwen als „quippiam novum" dat slechts in een
adaequaat verrassend taalspel verwoord kon worden. Wat er buiten
dit spel toch nog aan emotionaliteit bij de lezer wakker geroepen
wordt, is te danken aan de situatie zelf, de van smart stervende vader.
Huygens heeft geen moeite gedaan de pathetiek van de scène nog te
vergroten. Binnen de ontroering die het voorval op zichzelf losmaakt,
speelt hij slechts zijn concettistisch spel.

De tweede terzine
De slotterzine is geconcentreerd op de pointe die Crombaich met zijn
laatste woorden uitspreekt. Naar de doodsoorzaak wordt expliciet
verwezen, doordat Huygens in elk van de drie regels de klankgroep
bloed — voor het eerst opgedoken in de verrassende gruwelijkheid van
de samenstelling „bloed-baren" (r. 1 1) — in de een of andere vorm herhaalt : „bloedde" (r. 12), „het bloed" (r. 13), „'tloed" (r. 14), waardoor
een hechte band met de eerste terzine ontstaat :
En bloedde noch dit woord v an uijt de laeste stuijpen;
Het bloed van vrienden kruypt daer 'tniet en weet te gaen,
Tbloed van een vader springt daer 'tniet en weet te kruijpen.

De pointe schuilt in het vormen van een climax in r. 14 op het bekende
spreekwoord „het bloed kruipt waar het niet kan gaan", waarbij wordt
gedoeld op de natuurlijke genegenheid die bloedverwanten voor elkaar koesteren1. Huygens brengt de genoemde climax teweeg door de
bepaling „van vrienden" (= van bloedverwanten 2) ten overvloede
aan het spreekwoord toe te voegen om in de volgende regel de bepaling „van een vader" des te sterker nadruk te kunnen verlenen.
Bovendien zijn enigszins antithetische woordparen dusdanig geplaatst
dat ook hierdoor een climax-effect wordt verkregen : tegenover
„kruypt" wordt „gaen" opgesteld dat culmineert in „springt", tegenover „springt" staat weer, in kruisstelling tot „kruypt", de infinitief
„kruypen".
Het uitspreken van laatste woorden, zoals Crombaich hier doet,
herinnert een ogenblik aan de argumenta van de sterfbedscène zoals
i F. A. Stoett, Nederlandsche spreekwoor den, spreekwezen, uitdrukkingen en gezegden, dl. i,
(Zutphen 1923 4), pg. 99, nr. 257.
zie Verwijs-Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek
2 Voor vrienden: bloedverwanten,
9, kol. 1345, sub 5.
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ieder geval is echter het gedicht niet te beschouwen als een consolatief
vers. Troost immers wordt steeds ontleend aan hetzelfde object dat
eerst als de oorzaak van de smart aangemerkt moest worden. In het
geval van Tesselschade, waar het leed voortkomt uit een dubbele
dood, moet dus uitsluitend aan het feit van de dood de troost ontlokt
worden. Huygens nu heeft zich beperkt tot het aandragen van slechts
één medicijn tegen de smart, het argumentum vita post mortem. Taddaea's
ziel is verheven „in 'theilighe gedrang//Van d'onverderflickheid"
(r. 4-5) en Crombalch „ging opwaert aen" (r. i i ). Noch het aanroeren
van Tessels vrome standvastigheid (r. 4-8), noch de zinspeling op het
feit dat Allard mede uit verdriet om de smart van zijn vrouw is
gestorven (r. 9) kan als troostmateriaal aangemerkt worden. Het is
immers niet in staat de dood, de enige veroorzaker van het leed, onder
een andere, vertroostende belichting te doen zien. Tessels vrome
deugd en de liefde van Crombalch doen niets af aan de verschrikkelijke
werkelijkheid dat haar man en dochter door de dood zijn weggerukt.
Slechts de gedachte aan het voortleven in de hemel is het adaequate
bestrijdingsmiddel van een realiteit waarin het leven metterdaad
beëindigd is. De overtuiging dat in de hemel het leven zijn voortzetting
vindt, is voor de christen de grootst denkbare troost en de voedende
kracht van zijn gehele bestaan. Het uitspreken nu van deze overtuiging, telkens en telkens weer, en vooral door diegenen met wie men
een sterke affiniteit bezit, heeft een sterk consolatieve waarde.
Ik meen daarom dat de „hartzalf" waarover Hooft spreekt, niet opgevat moet worden in de volstrekte betekenis die men aan deze
metafoor zou kunnen hechten. „Hartzalf" zijn èn de brief èn het gedicht als teken van oprecht medeleven van een goede vriend. „Hartzalf" is misschien de inhoud van de brief geweest als een reeks religieus filosofische argumenta die een beroep deden op het redelijk denken.
„Hartzalf" is tenslotte het gedicht voorzover het, geschreven in de
maniëristische trant waarvan Tesselschade een bewonderaarster was,
verwees naar de hemel waar de dood van Taddaea en Allard vernietigd
is om plaats te maken voor het eeuwig leven.
-
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GEDICHTEN OP DE DOOD VAN STERRE

(AD STELLAM, UXOREM CHARISSIMAM DEFUNCTAM)

Op de dood van Susanne van Baerle, zijn „Sterre", is door Huygens
driemaal in poëzie gereageerd. De eerste keer zeven maanden na haar
overlijden — Susanna was op i o mei 1637 gestorven — in december
1637, met een vierregelig Latijns epigrams dat zijn pointe heeft in de
tegenstelling tussen de natuur en de dichter. Waar in de natuur de
duistere nacht verdwijnt als de sterren verdwijnen, zo verdwijnen
voor Huygens integendeel de dagen nu zijn Ster verdwenen is. Het gedichtje dat zijn stof aan de locus a comparatione ontleend heeft, is vervaardigd terwille van de pointe, niet om de klacht een zo pregnant
mogelijke gestalte te verlenen.

CUPIO DISSOLVI. OP DE DOOD VAN STERRE
OPBOUW VAN HET GEDICHT

Het Nederlandse sonnet van een maand latere, gedateerd 24 januari
(1638) dat Huygens achter zijn Daghwerck heeft opgenomen, is gebouwd op drie argumenta. In het eerste kwatrijn klinkt de klacht op in
de vorm van de klagende vraag waar de overledene toch is. In het
tweede kwatrijn wordt het troostrijke van Sterre's verblijf in de hemel
aan de orde gesteld, terwijl in het sextet het doodsverlangen van de
achtergeblevene — een argument= van de luctus, zoals wij hierboven
hebben gezien3 — als consolatio wordt gehanteerd.
Het octaaf
Het eerste kwatrijn vertoont zekere reminiscenties aan het epigram
van december, daar in het initium (a re) bij de informatie omtrent Susanna's dood de tegenstelling tussen dag en nacht eveneens een rol
speelt:
Of droom ick en is 't nacht, of is mijn' Sterr verdwenen?
Ick waeck, en 't is hoogh dagh, en sie mijn' Sterre niet

(r.

i-a).

Het contrast tussen dag en nacht is hier echter niet het kernpunt van
hetgeen de dichter zeggen wil. Hij gebruikt het slecht als aanloop
tot de vraag van het waar is gebleven, het melancholieke ubi est dat in de
'

3

Gedichten, ed. Worp, dl. III, pg. 43.
Zie pg. 233.

2 38

2 Gedichten, ed. Worp, dl. III pg. 46.
,

late Middeleeuwen zo veelvuldig opklinkt in de vanitas-litteratuur.
Huygens verleent deze vraag een sterk lugaal karakter. Hij richt zich
tot de hemel en roept wanhopig uit:
o Hemelen, die mij haer aengesicht verbiedt,
Spreeckt menschen-tael, en seght, waer is mijn' Sterre henen?

(r. 3 -4).

In het tweede kwatrijn laat Huygens de klacht opvangen door de
troost. Het antwoord, door de hemel gegeven op de in het eerste
kwatrijn gestelde vraag, luidt dat Sterre „staet in 't heilighe gebied,
/Daer sij de Godheid, daer de Godheid haer besiet" (r. 7). Vanuit deze
consolatieve gedachte moeten wij het sextet bezien.

Sextet
In de eerste terzine richt de dichter het verzoek tot de dood ook hem
te laten sterven. Waar dit argumentum gebruikt wordt om uitdrukking
te geven aan de smart om de gestorven huwelijkspartner, wordt verwezen naar een klimaat van echte li jke harmonie dat op zichzelf als
een lans kan gelden zowel voor de gestorvene als voor de achtergeblevene. De man die verlangt zijn vrouw in de dood te mogen
volgen, demonsteert daarmee de zo hooglijk gewaardeerde huwelijkstrouw in zijn leven tot een realiteit gemaakt te hebben. Bekend is de
plaats bij Statius waar de diepbedroefde Abascantus, minister van
Domitianus, graag zijn leven had willen bekorten en zijn gestorven
vrouw Priscilla naar de Tartarus begeleiden, ware het niet dat de
trouw aan de keizer hem dit verbood1.
In een dergelijke gemoedsgesteldheid heeft de dood zijn afschrikwekkend karakter verloren. Hij behoort niet meer tot het kwaad dat
de mens steeds bedreigt 2 en biedt eerder een vertroostend dan een
smartelijk perspectief. Zo ook bij Huygens. Aan de wens om te
sterven verbindt hij in de tweede terzine de consolatieve gedachte van
de blijde hereniging in het hiernamaals, zodat de eigen dood een
conditio sine qua non tot vertroosting en hervonden geluk wordt. Wat in
de eerste terzine als zelfstandig argumentum van de luctus leek te fungeren, blijkt in de tweede terzine slechts inleiding te zijn geweest op de
overweldigende troost die schuilt in het vooruitzicht van een eeuwig
samenzijn.
Het sextet is aanmerkelijk gemaniëreerder dan het octaaf zonder dat
Huygens hier echter, zoals in het gedicht op Tesselschades' man en
2

Silvae, lib. v, i (Epicedion in Priscillam), r. 205-207.
Vgl. Lattimore, Themes in Gr. and Lat. epic., pg. 203.
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de vereniging met de geliefde dode, terwijl de beide andere regels, r. 9
en 11, vooral aan de flitsende vlugheid van het sterven uitdrukking
gaven, is in de laatste terzine deze verhouding juist omgekeerd. Daar
spreekt slechts één regel, r. 12, van de snelheid van de dood, terwijl
de beide andere het eeuwig leven aan de orde stellen. Regel 12 zet dus
de boventoon van de eerste terzine voort door in een hernieuwde
aanroeping van de dood zijn snelle komst te verlangen, terwijl de beide
slotregels de ondertoon van de eerste terzine, die r. 1 o beheerste, thans
tot volle ontplooiing laten komen. In dit wisselspel waarin de antithese tussen de snelle dood en het eeuwigdurend leven uitgespannen
ligt, wordt het brandpunt van 's dichters verlangen duidelijk gemaakt; dat is de dood in te gaan om in eeuwigheid het leven met de
gestorvene te mogen genieten. Het is vooral aan de intensiteit van
dit wisselspel te danken dat zich uit het klaagargumentum een zo Buidelij k consolatief argument ontwikkelt.
VERSCHIL EN OVEREENKOMST MET DE VORIGE GEMANIËREERDE VERZEN

Dit sonnet voor Susanna is duidelijk anders van opzet dan de verzen
op de gouverneursweduwe Bax en op de dood van Allard en Taddaea
Crombalch. De opzet om „quippiam novum" te verhalen, de epigrammatische inspiratie, is hier afwezig en het vers bezit dan ook
geen pointe zoals de beide andere gedichten.
De drie argumenta waaruit Cupio dissolvi zich ontwikkelt, vertonen
echter evenals de beide juist genoemde gedichten een andere samenhang dan voortvloeit uit de gebruikelijke structuur van het funeraire
gedicht. Funerair in de strikte zin van het woord is het sonnet overigens niet. De lans op Sterre ontbreekt geheel en waar zich een luctus
schijnt te ontwikkelen, zoals in het eerste kwatrijn en de eerste terzine,
komt een consolatio tevoorschijn. Deze schijnmanoeuvres, waarbij
zeer gangbare argumenta gebruikt worden op een wijze die precies
tegengesteld is aan hetgeen de lezer ervan verwacht, hebben wij in
principe kunnen signaleren in de Larmes. Daar, 18 jaar geleden, had
Huygens conventioneel troostmateriaal aangewend om de luctus
te exprimeren1 ; nu doet hij het omgekeerde. Waar men op grond
van duidelijk herkenbare argumenta van de luctus een klacht verwacht,
klinkt in tegendeel de troost. Het verlangen ontbonden te worden
(eerste terzine), een wens die habitueel verwijst naar gevoelens van
wanhoop en smart, blijkt hier als grondslag te dienen voor een vreug1

Zie pg.

215.
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devolle verwachting. Door het sterven zal de grote vereniging tussen
God, Sterre en zichzelf de dichter ten deel vallen; alles wat het leven
niet kan schenken, geeft de dood. Wat een wanhopige luctur scheen te
worden, blijkt de aanloop te zijn tot een troostrijke verbeelding.
Met dit bedriegen van de verwachting die de lezer koestert, heeft
Huygens ook dit sonnet op de dood van Sterre als paradox gepresenteerd1 en de troost die hij zichzelf voorhield tot uitgangspunt van het
litteraire spel gekozen.
NAENIAE &7 .uxTaL IN MORTE UXORIS DILECTISSIMAE 2

In december 163 8, anderhalf jaar na Sterre's dood, voltooit Huygens
het derde gedicht dat hij aan Susanna's overlijden wijdt en waaraan hij
op verschillende tijden gewerkt had 3. Het is een Latijns gedicht van
198 regels, het langste vers dat hij naar aanleiding van het sterven
van zijn vrouw geschreven heeft. Het behoort niet tot de typisch gemaniëreerde poëzie, hoe kunstig Huygens ook de techniek hanteert,
hoezeer ook hier en daar het gewaagd en verrassend doorvoeren van
een metafoor opvalt. Opnieuw is het niet „quippiam novum" dat
Huygens in deze dood treft en dat adaequaat verwoord dient te worden. Evenals in het zojuist besproken sonnet op Sterre's dood is het
in de eerste plaats de psychische bewogenheid, die het sterfgeval heeft
losgeslagen, welke Huygens exprimeren wil, en evenals in het sextet
van Cupio dissolvi staat wat er aan gemaniëreerdheid te beluisteren valt,
in dienst van deze emotionaliteit. Zo kan men het als een staal van gemaniëreerdheid beschouwen dat de dichter zijn smartelijke zuchten
als een stormwind voorstelt en op deze storm tot aan de sterren gevoerd wordt, temidden waarvan zijn Sterre thans vertoeft. Een dergelijke verrassende omslag naar een letterlijke en concrete opvatting
van wat als metafoor opgezet werd, hebben wij reeds verschillende
malen in de typisch maniëristische poëzie van Huygens aangetroffen.
1 Onder de gezichtshoek van speels bedrog waarbij de lezer om de tuin wordt geleid waar
het de eigenlijke functie van de tekst betreft, ziet Rosalie Colie bijvoorbeeld Burtons The
anatomy of melancholy (I 6z 1) dat zij aldus karakteriseert : „In the very simplest sense, it is a
rhetorical paradox, since it is designed to cheat the reader's expectation. We are led to
expect a straightforward medical treatise ... and we get a great many utterly different
things thrown in — a spiritual treatise, an atlas, a book of meteorology, a behavior book,
and so forth, and so forth" (Paradoxia, pg. 454).
2 Voor de nenia, zie pg. loo-IoI. — inEacxvoc: Huygens heeft zijn Naeniae geschreven
als een combinatie van verschillende versmetra, distichon en sapphische maat.

3

Gedichten, ed. Worp, dl. III, pg. 114; ibid., noot 3.
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In het sonnet op de dood van Tesselschade's echtgenoot en dochtertje,
bevoer Crombalch immers een zee waarvan Tessels tranen de grondslag hadden gelegd, en Elisabeth Bax borg het leven op de rots van de
uit haar lichaam verwijderde steen. Doch wanneer Huygens in de
Naeniae schrijft
Tempestate mei vectus in astra ferar

(r. 8),

blijkt deze manier van reizen geen doelwit op zichzelf, zoals in de zo
juist genoemde sonnetten de rots en de zee het vernuftige oogmerk zijn
waarheen het gedicht zich beweegt. Het concetto van de stormwind
der zuchten wordt slechts terloops en zonder nadruk gebruikt.
OPBOUW VAN HET GEDICHT

De Naeniae bestaan uit de delen lucius, laas en consolatio, terwijl een
vrij uitvoerige eeroratio het gedicht besluit.

Lucius (r. i - z o)
De luctus werkt het argumentum van het rouwbedrijf uit. Het verdriet
van de dichter is zo groot dat hij geen tranen meer kan vergieten, doch
slechts zuchten slaken. Zuchten verwekt door afgunst op Sterre die in
de hemel vertoeft, èn door rouw èn door liefde, en die tot een storm
zullen aanzwellen waarmee hij tot de sterren, tot de hemel gevoerd
wordt :
Deficiunt lachrymae, sicci sumus imbre perenni,
Aret aquae rivus, caetera ventus erunt.
Tempestate mei vectus in astra ferar,
coelum

Raptus et invidia, et luctu, et amore peto

(r. 3-20).

Laus (r. zi-41)

Nu eerst kan hij de lof van Sterre die als een hemellichaam aan het
uitspansel prijkt, aldus verkondigen:
Audite stellae, audite grandaevae faces,
Audite saecli lampades, lychni Deum
Audite, non est Stella par Stellae meae
etc.

(r. 21-23).

De locus waaruit Huygens de lof van Susanna betrekt is die van de
schoonheid, en geldt zowel Sterre als de ster die zij nu geworden is.
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Huygens balanceert hier tussen de laus van het schoon van de levende
vrouw — „schoon" hier te verstaan zowel in lichamelijke als een geestelij ke zin — en van de tot ster geworden ziel.
Er is hier gebruik gemaakt van het katasterisme 1 ; de liefkozingsnaam voor Susanna nodigde als het ware tot een dergelijk spel uit.
Bovendien wordt het ster-motief in de erotisch-petrarkistische
poëzie graag gebezigd om de schoonheid van de geliefde te bezingen,
vooral die van haar ogen : zulke stralende sterren dat de glans van de
zon beschaamd verdwijnt 2. Het is niet noodzakelijk dat de sterrenglans beperkt blijft tot de ogen, het gehele gezicht, de gehele verschijning van de geliefde kan met een hemellichaam vergeleken worden. Zo zegt Hooft tot Mithra Granida (Christina van Erp) in de slotregel van het sonnet Wanneer de Vorst des lichtsi dat haar gelaat brengt
Voor mij den dach, mijn Son, de nacht voor d'andre vrouwen.

„D'andre vrouwen" zijn de minderen van Christina, hun schoonheid
zinkt in het niet bij die van Mithra Granida. Het vergaat hun als de
nachtelijke sterren bij het opkomen van de zon, die hen „begraeft
met sijn glans, in duisternissen dicht" want „van d' ontelbre schaer,
mach 't niemand bij hem houwen"4.
Met als uitgangspunt de kosmische similitudo waarbij de beminde
vrouw gelijk wordt gesteld aan een zon of een ster die de andere hemellichamen doet verbleken, heeft Huygens de laus voor Suzanna opgebouwd. De komst van Sterre's ziel temidden der sterren heeft dezelfde
uitwerking als het opkomen van de zon aan de morgenlijke hemel
waarmee Hooft de verschijning van Christina vergeleek. In beide
gevallen overstraalt de geliefde met haar (schoonheids)licht alle andere
lichten en maakt hen aldus overbodig of doet ze van veel minder
kwaliteit blijken.
.. .

Praestat Una mille stellis, qua coram se pallidae,
Vel pudore subrubentes, vel stupore saxeae,
Cunctae inutiles fatentur aut minorum gentium

(r. 2 9- 3 i).

Het betrekken van lof uit de schoonheid van een vrouw is in overeenstemming met het decorum dat het roemen van de fraaie gestalte vooral
geschikt acht bij vrouwen en kinderen, en minder bij mannen (,,quoVgl. pg. 198 noot 2.
Cath. Ypes, Petrarca in de Nederlandse letterkunde (Amsterdam 1 934), pg. 46.
3 P. C. Hooft, Gedichten, ed. Leendertz-Stoett, dl. i pg. I o i . — Zie C. Ypes, Petrarca in de
4 r.
Ned. letterk., pg. 303 noot r.
'
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rum alla maiora sunt ad gloriam" !) 1. Toch is de laus voor de overleden
Susanna niet „orthodox". Haar kwaliteiten als gehuwde vrouw, haar
trouw, haar kuisheid, haar moederschap 2 worden nergens aan de orde
gesteld. Weliswaar verwijst haar „ster"-schap naar een complex van
lichamelijke èn geestelijke kwaliteiten, d.w.z. naar een zeer gelukkige
combinatie van uiterlijk en innerlijk schoon, maar daarmee dragen de
Naeniae nog niet het stempel van een funerair gedicht voor een getrouwde vrouw, moeder van kinderen.
Dit is een gevolg van het feit dat Huygens, evenals Hooft, zijn echtgenote in poeticis uitsluitend ziet als geliefde. De mode van de petrarkistische erotische poëzie, een poëzie die de vreugden en smarten van
de buitenhuwelijkse liefde pleegt te bezingen, zal aan deze conceptie
zeker niet vreemd zijn geweest. De Naeniae, zo goed als het hierboven
besproken Nederlandse sonnet, ademt m.i. daardoor meer de geest
van een gedicht voor de verloren geliefde dan voor de overleden
echtgenote.
Consolatio (r. 42-167)
Hierna zet Huygens zijn lange consolatio in, die uit verschillende bekende
loci is ontwikkeld.
I. Als eerste argumentum voert hij de gelukzaligheid aan van het verblijf in de hemel (r. 42-49). Het heidens katasterisme wordt daarbij
doorkruist door de christelijke opvatting dat de menselijke ziel na de
dood de hemelse heerlijkheid mag aanschouwen. Naast de „coelo
receptum Sidus", is Susanna ook de „beata civis" die in bestendige
glorie, kommerloosheid, vreugde en vrede datgene hoort, ziet en begrijpt wat voor geen sterfelijk wezen is weggelegd 3.
II. Hierbij aansluitend en als tweede argumentum werkt Huygens een
gedachte uit die van oorsprong paganistisch is maar door hem verchristelijkt wordt (r. 50 65). Het is de omkering van de gedachte waarin als argumentum van de luctus verwijten worden gedaan aan het wrede
doodslot of de wrede onderwereldgoden omdat deze macht(en) geen
terugkeer van de gestorvene naar de aarde toela(a)t(en), hoe vurig er
ook om gebeden wordt. Huygens nu, uitgaande van de hemelse
zaligheid waarin Susanna verkeert, acht het juist „wreed" te bidden om
haar terugkeer op aarde. Door aan een terugkeer van zijn dode te den-

Zie pg. 116.
Vgl. 1 Cor.
ascendit ...".
3

2

2:9:

Zie pg. 117.
,,... Quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis
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ken, maar ook door het gebed daartoe als wreed te beschouwen,
zinspeelt hij op het antieke argumentum, waarbij hij echter het heidense
misprijzen der hogere machten vervangt door een christelijke berusting in, ja, een hartgrondige instemming met het wilsbesluit van
God. Niet de hogere macht die de geliefde vrouw tot zich neemt is
wreed, zoals de „crudelis Parca" bij de Ouden, maar het gebed van de
achterblijvende om haar terugkeer uit de hemelse zaligheid:
Crudele votum, quo superne, si queas,
In has paludes retrahare, in hanc Stijgem,
Crudele duco: nec voco te, lux mea

(r. 50-52).

III. Voor de Klassieken was de fabel van Orpheus en Eurydice het
exemplum bij uitstek van een op langdurig gebed (bijna) teruggekeerde dode. Hoezeer Huygens, toen hij het gebed om terugkeer
„wreed" noemde, gedacht moet hebben aan het klassieke argumentum
over de wreedheid van het doodslot dat doof is voor de hartstochtelijkste gebeden, blijkt uit de thans volgende reminiscens aan de Orpheus-fabel waaraan hij een argumentum tot berusting ontleent, ditmaal meer filosofisch dan godsdienstig (r. 65 -82). De dichter zou de
lier van Orpheus niet willen slaan om de terugkeer van de beminde
vrouw te bewerkstelligen, want het bezit van een weergekeerde Sterre
zou te angstig zijn. Om dit te expliceren en tevens om het subjectief
geval op een universeel plan te heffen, lanceert hij deze sententiaachtige wij sheid :
juvat non esse quo
Lapsi labemus; tutior quam stantis est
Status jacentis

(r. 77-79).

Een wijsheid die overigens veel weg heeft van een drogreden en die
wel opgevat zal moeten worden als een opzettelijk bedoeld paralogisme zoals dit in de maniëristische poëzie gebruikelijk isl. Vrome berusting (argumentum ii) en wijsgerige redenering (argumentum iii) dienen kennelijk om het gelukzalige leven van Sterre, waarvan het eerste
argumentum (I) spreekt, geheel volmaakt te houden. Geen smartelij kopstandige gedachte van de achtergebleven echtgenoot zet een domper
op de vreugde die de overledene in haar hemelse bestaan mag smaken.
Nu de dichter de volkomenheid van Susanna's geluk zeker gesteld
heeft, worden andere troostrijke gedachten geëntameerd, nu echter
niet met als middelpunt de situatie waarin Sterre zich bevindt, maar de
1 G. R. Hocke, Manierismus in der Literatur (Hamburg 1959), Ier Teil, 5 (Sophismes magiques),
pg. 6i.

246

toekomst van de dichter zelf. En deze toekomst is de dood die de
heerlijkste beloften van weerzien inhoudt.
De rest van de consolatio is hieraan gewijd. Huygens verdeelt de toekomst naar vier phasen:
1. Vreugde om de toekomstige dood (r. 90-104)
De dood zal in hem een mens vernietigen die al vernietigd is en zonder
moeite verpletteren wie zich met geen woord verzet
Perimet peremptum, conteret luctå levi
Non obloquentem

(r. 9 2-93).

2. Hemelvaart van de ziel (r. 105-110)
Dan zal de ziel van de dichter uitv li egen, sneller dan de lucht in een
uiteenspattende waterbel, naar de plaats waarheen de Weg, de Waarheid en het Leven [= Christus] de weg bereid heeft, de weg waarop
Sterre hem is voorgegaan
evolabit ocijus
Flatu retento, bulla si crepans petit.
Et scandet ultro qua viam Via, Veritas
Et Vita fecit', qua praeisti, to pia

(r.

I06-109).

3. De hereniging (r. I I I-149)
Als dan de dichter en Susanna elkaar omhelsd hebben op de buitenzinnelij ke wijze waarop Gerechtigheid en Vrede dit doen 2, zal hij haar
verhalen hoe het de kinderen vergaan is voor wie hij vader en moeder
tegelijk is geweest3. Ook over het kleinkind, de zoon van het dochtertje Susanna, zal hij wellicht reppen want
quam perenni posteris
Defuncta dures posterum propagine
Nescire noles

(r. 141-143).

4. De aanbidding (r. I 50 I G7)
-

Maar Susanna zal niet dulden dat de hemellucht ontwijd wordt door
's dichters profane ijdelheden zoals beuzelarijen over het gezinsleven.
Tezamen zullen zij zich naar Gods troon spoeden die Huygens be2 Ps. 85:11.
Job. I 4 : 6.
Wellicht een reminiscens aan Propertius' Cornelia-elegie waarin de gestorven echtgenote
haar achterblijvende man op zijn taak wijst tegenover hun beider kinderen, wier vader en
moeder hij nu tegelijk zal moeten zijn (Elegiarum lib. iv, eleg. xI r.73-r.76).
3

,
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schrijft op de wijze van de Apocalyps (4: 3, 4), omgeven door een regenboog en door de tronen der 24 ouderlingen met hun witte klederen en
gouden kronen. De dichter en Susanna zullen „Heilig, heilig, heilig"
zingen voor de Lam-Leeuw wiens hand alleen waardig is het eeuwige
Boek te ontsluiten (Apocalyps 5 : i - i o),
Agno-Leoni, cuius aeternus manu
Meruit recludier1 unici digna Liber

(r. 166-167).

Met een gebed om een spoedig einde (r. i68-i79) besluit de dichter
dit hemelvisioen. Hij eindigt met een toespeling op psalm 42:3
Pro novi Coeli, nova

Tellus et almae pura Iustitiae domus,
Qua, quando vos adire, qua dabitur frui?

(r. 177- 1 79 .
)

De kern van de lange Naeniae is de hemelse zaligheid die Sterre nu
reeds geniet en die de dichter in de toekomst en in vereniging met
haar zal mogen smaken. Dat wil zeggen dat de Naeniae en het sonnet
Cupio dissolvi. Op de dood van Sterre vanuit dezelfde idee zijn geschreven.
Is het tweede kwatrijn van het Nederlandse sonnet gebouwd op het
argumentum „de overledene is in de hemel", in de Naeniae wordt dit het
meest fundamentele argumentum van het gehele gedicht. Wordt het
sextet van het Nederlandse sonnet beheerst door het verlangen om te
sterven en met Sterre de hemel te genieten, in de Naeniae is dit uitgegroeid tot één groot consolatief visioen van hereniging in het hiernamaals. Wat in het sonnet binnen 14 regels was samengesnoerd, konden de Naeniae, aan geen regel-aantal gebonden, uitvoerig exposeren.

Peroratio (r. I8O-198)
De slotregels (r. 18o 198) vormen de peroratio van de Naeniae, waarin
de dichter een laatste appèl doet op het medelijden van de lezer met
de door zulk een smartelijk verlies getroffene 2 en gebruik maakt van de
poëtische slottopos de nacht valti. Tevens wordt het gedicht geobjectiveerd door al het voorafgaande in de mond van de herder Thyrsis te
leggen.
De herdersnaam Thyrsis voor de achtergebleven partner had Huygens in 16zo gegeven aan de treurende Jacob van Wassenaer, wiens
verloofde Maria van Mathenesse door het ijs was gezakt en verdron-

1

2

„recludier": dichterlijke infinitivus passivus (= recludi).
Zie pg. 88.
3 Curtius, Europ. Lit. und lat. MA., pg. i oo.
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1• Ditmaal krijgt
kent.
ken
krijgt Thyrsis
Thyrsis Huygens'
Huygens' identiteit
identiteit;; hij
hij isis een
een kennelijk
kennelijk
Haagse herder want treurend zwerft hij, niet door arcadische beemdenHagsehrdwntuzerfhij,tdoacsebmn
maar
door de
de duinen, "de
„de afgelegen heuvels en
en de
de dorre
dorre wallen
wallen van
van de
de
maar door
zee"::
grote zee"

................... Thijrsis
Thijrsis avios
avios vago
Colles meatu,
meatu, et aridos magni
magni manis
maris
Muros pererrans ..................... .

On 181-183).

Thyrsis wordt in zijn verlangen zich boven zijn
zijn leed
leed uit
uit te
te worstelen
worstelen
Thyrsis
Soms moet
moet hij
hij zich
zich gewonnen
gewonnen geven
geven
weergegeven als een gekwelde. Soms
aan de schrik voor de
de aanwakkerende
aanwakkerende zielskwellingen; Huygens
Huygens ververaan
gelijkt zijn wisselende gemoedsstemmingen met
met de
de getij-wisselingen
getij-wisselingen
van de nabije
zee :droog
droog of
of vochtig.
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Thyrsis
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echtgenoot, zoals
zoals wij
wij hem
heminin
rijst
het beeld op van Sterre's
maar ook in
dit gedicht
gedicht —
- maar
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hetNederlandse
Nederlandsesonnet
sonnet—- hebben
hebbenleren
leren
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Hij worstelt zich door
door zijn
zijn verdriet
verdriet heen, zich
zich nu
nu eens
eens troosttroostvoorhoudenden
endan
danweer
weerondergaand
ondergaandininzijn
zijnsmart.
smart.
redenen voorhoudend
18regels
regelsaan
aande
de Naeniae
dat door
door deze
dezelaatste
laatste 18
Het pastorale accent, dat
verleend wordt, onderlijnt
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de verhouding
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tussen de
de dichter
dichter
de overledene
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als die
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vervullingkent.
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de psychische
psychischegekweldheid,
gekweldheid,het
hetherderschap
herderschap
dat zo duidelijk naar
naar de trouwe
trouwe minnaar
minnaar verwijst,
verwijst,dat
datalles
allesroept
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bijde
de
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lezer
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nacht die
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regel191
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goudensterrenheir
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eenvaarwel
vaarweltoe,
toe,maar
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precies zoals
zoals de
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Elisabeth.
Opvallend isis dat
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1

Zie Thirsis op de doodt
doodtvan
vansE/ne
sijne Phyllis
Phyllis door Ysbraeck
Ysbraeck om-gekomen
Koren-bloemen, dl.
om-gekomen in Koren-bloemen,
dl. III
nl en

iv, ed.
IV,
ed. Van
Van Vloten
Vloten—
- Heinsius (Zutfen 19244),
19244), pg. 78
78 noot 12; zie ook Gedichten,
Gedichten, ed. Worp,
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I, pg. 185.
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hier de troost zo'n belangrijke rol speelt, hoewel de term nenia juist een
zang aanduidt, die slechts is opgebouwd uit de laus en de luctus1. Werd
wellicht voor Huygens' gevoel de consolatieve kracht van Sterre's
hemelverblijf en van de toekomstige hereniging met de overledene
te zeer verzwakt door de rouw die hij om de dood van zijn vrouw
voortdurend bleef voeden, alle troostrijke gedachten ten spijt ?
OP DE DOOD VAN VROUW ANNA KILLIGREW VERDRONCKEN

ONDER DE BRUGGE VAN LONDEN DEN

16.

IUL.

1641

Het karakter van de verzenreeks voor Susanna impliceert niet dat
Huygens voortaan nooit meer het gemaniëreerde grafdicht zou schrijven : het gedicht dat epigram of niet, epigrammatisch van inspiratie is
en „quippiam novum" lanceert, waarbij het minder gaat om de verwoording van de emoties waardoor de dichter beheerst wordt dan om
een spel met woorden en gedachten paradoxaal van karakter, en
waaruit het „nieuwtje" te voorschijn springt.
Het epigram Op de dood van vrouw Anna Killigrew verdronken onder de
brugge van Londen den 16 Iul. 1641 2 bewijst bijvoorbeeld hoezeer hij er
nog steeds van houdt een funerair gedicht te schrijven waarbij vooral
het intellectuele moment op de voorgrond treedt. Aan het vers dat hij
op 20 september 1641 schreef, gingen drie gedichten in het Latijn
vooraf waarop wij niet nader zullen ingaan.
OPBOUW VAN HET GEDICHT

Op de dood van vrouw Anna Killigrew telt 16 regels, waarin wij een laus
en een consolatio kunnen onderscheiden. Deze beide delen staan echter
niet zozeer in dienst van lof voor de dode en troost voor het heengaan,
als wel van het litteraire spel.
Laus (r. 1-1 o)
De laus in de regels 1-5 is vnl. opgetrokken uit de locus a corpore en
speelt met het petrarkistisch vrouwenportret. Het is echter in zodanige
bewoordingen opgezet dat er een mozaïek van „materialen" is ontstaan waardoor Anna's portret bepaald wordt. Haar vlechten zijn van
goud, haar lippen van koraal, haar ogen zijn diamanten, de oogkassen
van ivoor, het lichaam van zilver. Alleen de laatste twee metaforen zijn
'

Pontanus, Poetic. Instil. lib. III, pg. 214.
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2

Gedichten, ed. Worp, deel III, pg. 167.

in de petrarkistische poëzie niet gebruikelijk ; Huygens zal ze waarschijnlijk gekozen hebben met het oog op continuering van de
beeldspraak in de modieuze, amoureuze stijl.
Niet alleen de uiterlijke schoonheid wordt geroemd, ook aan het
innerlijk wordt aandacht besteed ; zij het dan dat alleen de onkreukbare
eerbaarheid wordt genoemd, de hoofddeugd van de vrouwen, en gevat
in dezelfde materialen-beeldspraak die voor het lichaam was gebruikt.
Het gedicht zet er zelfs mee in, zodat het erop lijkt of het stalen hart
„in Eer en Trouw gekloncken" (r. 1) tot de conventionele vergelij kingen met goud, koraal en diamant van het petrarkistische vrouwenportret heeft geïnspireerd. 1
De lans die de dichter Anna Killigrew toezwaait heeft echter
een verder strekkende functie dan de lofprijzing van een gerenommeerde schoonheid en een vermeldenswaardige integriteit. Door de
zwaarte van al dit edel materiaal, door al dit aardse schoon, werd
Anna toen ze te water geraakte naar omlaag getrokken :
Goud, Silver, Diamant, Yvoor, Stael en Coralen,
All Aerde, trock ter Aerd, en socht om 't seerst te dalen

(r. 5-6).

Verhongert naer het Brood des Hemels, gingh tot God,
En luste niet te drinken :
Hoe sou de romp niet sincken?

(r. 8-io).

Maar de ziel

Deze regels zijn de uitwerking van de locus a causa, zij vormen de verklaring van Anna's dood. Tegenover het aard-zware, schone lichaam
dat aan de wetten van de zwaartekracht moet gehoorzamen, staat de
ziel die, volgens (platonisch)-christelijke opvattingen tijdens zijn aardse verblijf aan het lichaam gekluisterd, slechts verlangt naar het ogenblik om op te stijgen en het „Brood des Hemels" [= Christus] te genieten. Door dit „Brood des Hemels" een speels-letterlijke betekenis toe
te kennen, kan de dichter een tegenstelling forceren tussen eten en
drinken. Daar de ziel alleen naar brood verlangt, heeft het drinken voor
haar geen waarde. Terwijl juist het drinken, nl. het opdrinken van het
water waarin het lichaam zich bevindt, de drenkeling van een wisse
dood had kunnen redden — althans volgens de paralogische redenering
die in de gemaniëreerde poëzie haar plaats heeft. Dat het de ziel is
die de handeling van het drinken zou moeten verrichten, versterkt
nog het paralogische element van deze versregels. Door de onwil
Vgl. Justus de Harduwijn, De weerliicke liefden tot Roosemond, ed. 0. Dambre (Zwolle
1956), sonnet xiirti (pg. 14o), r. 7: „Mijn hert is eenen bergh van stael ...".

1

25

1

van de broodbegerige ziel om te drinken in het licht te stellen, kan
Huygens deze verklaring van Anna's jammerlijke dood afsluiten met
een rhetorische vraag die zich alweer op paralogisch gebied bevindt,
nl. „Hoe sou de romp niet sincken ?" (r. '0).
Wij zien hieruit hoe Huygens de petrarkistische beschrijving van
Anna's schoon, die ontwikkeld werd uit de locus a corpore van de laus,
in dienst stelt van een litterair spel rond de doodsoorzaak. Het gewicht van het lichaam, bestaande uit kostbaar maar zwaar materiaal,
en de wil van de ziel die niet „luste te drincken" zijn gecombineerd tot
een verrassend novum waaruit de lezer kan vernemen hoe de treurige
gebeurtenis zich voltrokken heeft. Evenals bij de beschrijving van de
steenziekte in het geval van de weduwe Bax, en de dood uit smart in
het geval van Allard Crombalch, is de locus a causa hier uitgewerkt op
een wijze die de lezer met verbazing vervult. De voorstelling die
Huygens geeft van de steen waarop de gouverneursvrouw het leven
nog anderhalf jaar als op een rots wist te bergen of van Crombalchs
bloedspuwing die een zee vormt waarop hij heen vaart, en thans weer
van het lichaam der Engelse dat door de zwaarte van de kostbare
materialen waarmee haar schoonheid vergeleken is, naar omlaag zinkt,
deze voorstelling is alleen mogelijk dank zij een virtuoos manipuleren
met metafoor en werkelijkheid en een voortdurend paradoxaal plaats
verwisselen van deze twee.
Consolatio (r. r i - i 6)
De laatste 6 regels zijn uit twee consolatieve argumenta geconstrueerd:
a) de verzekering dat Anna nu in de hemel is opgenomen:
Nu leeft Sij rompeloos

etc.

(r.

i i)

en b) het vertrouwen in de lichamelijke opstanding:
Hoe sou de romp niet rijsen?

(r. i6).

Dat Huygens eindigt met een rhetorische vraag waarin de „romp"
centraal staat, moet gezien worden in het licht van de contrapositie
die hier ingenomen wordt ten opzichte van de parallelle vraag welke in
r. 10 was gesteld:
Hoe sou de romp niet sincken?

Terwijl op aarde de belangen van ziel en lichaam uiteenliepen en de
ziel niet „luste ... te drincken" tot behoud van het lichaam dat dreigde
door het water verzwolgen te worden, daar zal in de eeuwigheid
252

waarnaar de ziel zo gehaakt heeft de uiteindelijke vereniging van geest
en vlees plaats vinden. In dit consolatief argumentum van de herrijzenis heeft Huygens, juist door een tegenstelling te lanceren met het
laudatieve argumentum (het lichaam van kostbaar materiaal, maar juist
door de zwaarte daarvan zinkend), een synthese bewerkstelligd tussen
ziel en lichaam, die in het begin van het gedicht als elkaars antipoden
optraden.
VERSCHIL EN OVEREENKOMST MET DE REEDS BESPROKEN GEMANIËREERDE
VERZEN

Huygens maakt hier veel meer dan in Cupio dissolvi gebruik van het
intellectualistische spel waardoor het vers voor de overleden Engelse
nauwer aansluit bij het sonnet voor Tesselschade's man en kind en
dat voor de gouverneursvrouw. Anderzijds is het vers voor Anna
Killigrew iets minder vermetel en worden de vondsten van verbale
of intellectuele aard iets minder ver uitgediept. Hoewel het getuigt
van een bewust intellectuele opzet, werkt het intellect meer binnen
solide en beproefde lijnen: het vaardig scheppen en weer verzoenen
van contrasten, het variëren op een bekende mode in de amoureuze
poëzie maar zo dat elke lezer de variatie gemakkelijk doorziet. Hoewel
Huygens zich ook hier zeker aan onverwachte combinaties en stoutmoedige sprongen waagt, is het vers in zijn geheel toch iets minder
vergezocht doordat het doorassociëren niet zo intensief wordt beoefend. Dit gedicht dat de lezer weliswaar op verrassende wijze
quippiam novum aanbiedt, vergt toch een minder verstandelijke gymnastiek, hoewel nog steeds de nodige „denkarbeid" moet worden verricht.
Een dergelijk meer gematigd vers hanteert Huygens ook als hij het
lijkdicht moet schrijven op zijn litteraire vriendin Tesselschade.
Ook voor haar, de liefhebster van Marino en Donne toch, grijpt hij
niet terug naar de hoog-gemaniëreerde poëzie, maar schrijft hij een
epigram (van i 6 regels) dat informaties verstrekt over Tessels overlijden, in de ons nu wel bekende nieuws-verschaffende trant, zonder
echter in al te extravagante spitsvondigheid zijn kracht te zoeken.
GRAFSCHRIFT VAN IOFF. TESSELSCHADE VISSCHER

In het Grafschrift van Ioff. Tesselschade Visscher' brengt Huygens het
„nieuws" door de dood van Tesselschade te koppelen aan het over1

Gedichten, ed. Worp, deel Iv, pg. 1 54.
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lijden van haar enig overgebleven dochter, een negentienjarig, be
gaafd meisje dat de voornamen van haar moeder droeg'. Dit kind was
31 augustus 1647 overleden, Tesselschade stierf 2 jaar later op 24
juni 16492.
DE DOODSOORZAAK

Huygens doet het in zijn gedicht voorkomen of het verdriet om de
dood van Maria aan Tesselschade het leven heeft gekost. Of dit inderdaad het geval is geweest, moet sterk betwijfeld worden. In ieder geval
zinspelen noch Alida Bruno3, noch Jan Vos4, noch S. Ingels5 in hun
verzen op Tesselschade's overlijden op de dood van Maria als oorzaak
van het sterven van de moeder. Jan Vos geeft in zijn vers wel een uitvoerige verbeelding van de doodsoorzaak, maar dat is niet het verdriet om de gestorven dochter. Hij laat nl. Vrouw Natuur, jaloers op
de natuurgetrouwe beelden die Tessel schept met haar naaldwerk,
aan de Dood verzoeken deze kunstvaardige vrouw te bestrijden. Dood
roept daarvoor de hulp in van Koorts en samen volvoeren zij het
werk dat aan Tessels leven een einde maakt. Van koorts gewagen ook
de brieven van H. Bruno aan Huygens 6. Het eerste schrijven, dat waarschijnlijk gedateerd moet worden tegen het einde van 1647, vermeldt
dat Tessel aan de vierdendaagse koorts lijdt en wel zo ernstig dat
gevaar voor haar leven niet denkbeeldig is. In de brief van 1 februari
1648 is er wederom sprake van koorts bij Tessel. Gaat het hier nog
om dezelfde ziekte waarvan zij niet goed wilde herstellen of is zij
opnieuw door koortsen overvallen? Van dergelijke koortsen schijnt
Tessel overigens meer last gehad te hebben, o.a. in de zomer van 16 44
toen zij bij Hooft logeerde, terwijl haar dochter en dienstbode onder
dezelfde ziekte leden'. In september 1644 was zij, verblijvend op het
Muiderslot, er ook niet bijzonder florissant aan toe, blijkens een
brief van Hooft aan Barlaeus 8. Was het toen misschien ook de vierden1 Op Maria's dood heeft Huygens geen gedicht geschreven. Zie voor de beide troostverzen die Westerbaen naar aanleiding van het sterven van deze jongste dochter vervaardigde, alsook voor de epigrammen van S.Ingels, Worp, Onw. Vr., pg. 337 - 339.
2 Gedichten, ed. Worp, deel iv, pg. i54 noot r; Worp, Onw. Vr., pg. xLty.
3 Graf-schrift over de vermaerde Tessel-schade Roemer Visschers
in Worp, Onw. Vr., pg.

342- 343.
Dood van Tesselscha Roemer Visschers in Worp, Onw. Vr., pg. 344-349.
5 Op de dooi van Tesselschade R. Vissers in Worp, Onw. Vr., pg. 349.
6 Worp, Onw. Vr., pg. 340.
7 Tesselschade Roemers en hare vrienden in 1632-1649, [ed. J. van Vloten] (Leiden i 8 5 2), pg.
8 P. C. Hooft, Brieven, [ed. J. van Vloten], dl. iv (Leiden 1857), no. 946, pg. 212 v.
4
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daagse koorts die het hoofd opstak en was Tessel wellicht malariapatiënte ?'- Zijn het deze (malaria-)koortsen geweest die haar, getuige
het gedicht van Jan Vos, tenslotte de dood hebben bezorgd? Het
lijkt mij inderdaad alleszins aannemelijk — er is immers geen enkele
reden om de waarheid achter Vos' verbeelding in twijfel te trekken —
dat de kwaal waaraan Tessel reeds in 1644 laboreerde, haar op den
duur noodlottig is geworden.
Door de litteratuurhistorici wordt echter over het algemeen aangenomen dat Tesselschade is bezweken aan haar smart om het overlijden van haar jongste dochter. Jacobus Scheltema vermeldt dat
Tesselschade „bezweek onder den rouw" 2, ter staving waarvan hij een
passage citeert uit de brieven van Hooft. Hoofts brieven kunnen in dit
geval echter geen enkele aanwijzing opleveren, daar de drost twee
maanden vóór Tessels dochter overleed. De door Scheltema cursief
gedrukte regel „haar wil was wederom geboogzaam onder dien des
Almachtigen"3 blijkt niet meer te zijn dan een toespeling op de slotzin
uit Hoofts brief van 15 juni 1634, gericht aan Tesselschade, waarin
de dichter zijn vriendin schrijft hoe zeer hij haar bewondert wegens
de manhaftigheid waarmee zij haar leed om de dood van Allard en
Taddaea draagt4. Op het voorbeeld van Scheltema past ook Van Vloten
deze slotzin toe op de zieke Tesselscha van 14 jaar later. Bovendien
citeert hij een passage uit Bruno's eerder genoemde brief van 1 februari 1648, waarin Tessels moedig gedrag geprezen wordt — „morbum
tamen atque ejus molestias patiendi constantia ulciscitur" 5, — om de
juistheid van zijn visie te onderstrepen. De standvastigheid waarvan
Bruno in zijn schrijven spreekt, heeft betrekking op de ziekte van die
dagen en de lastigheden (molestias) die het ziekbed met zich meebrengt.
Van Vloten echter interpreteert molestias als leed6. Daarmee verschuift
hij Bruno's loftuiting naar de tijd van Hoofts brief van 1 S juni 1634 en
kent hij Tessel ten aanzien van het leed om Maria's dood eenzelfde
1 Zie voor de koortsen om de twee of drie dagen die het gevolg zijn van malaria (malaria
tertiana of malaria quartana) — welke ziekte in Nederland o.a. in Noord-Holland voorkwam
— Winkler Prins, Encyclopaedie, dl. 13 (Amsterdam 1952), kol. 275 vv.
2 Anna en Maria Tesselschade, de do chters van Roemer Visscher (Amsterdam i 8o8), pg. 6z.
3 Scheltema, Anna en Maria Tesselschade, pg. 62.
4 P. C. Hooft, Brieven, ed. Van Vloten, dl. ii (Leiden 2856), pg. 382 v., no. 479. De be-

wuste slotzin luidt: „De rijke Godt, daerentussen, bereghene UE. voorts met de schatten
zijner genaede, die hij tot noch tot [sic 1] zoo mildelijk op haeren wil, zoo gebooghzaem
onder den zijnen, heeft ujtgestort ... (pg. 383). — Zie ook Worp, Onwv. Vr., pg. 134; in
plaats van „tot noch tot" geeft Worp : „tot noch toe".
6 Tesselschade R. en h. Vr., pg. 6o.
5 Worp, Ons v. Vr., pg. 340.
2 55

prijzenswaardig geduld toe als zij vroeger, volgens de woorden van de
drost, reeds betoond had bij het overlijden van Allard en Taddaea.
Worp baseert zijn annotatie bij Huygens' Grafschrift van Iof. Tesselschade Visscher in de editie van de Gedichten op het werkje van Van
Vlotenl, ook in zijn Een onwaerdeerlycke Vrouw hoort men een echo van
Scheltema en Van Vloten als hij schrijft : „Tesselschade is het verlies
van hare dochter niet te boven gekomen; zij bleef sukkelen" 2.
Van de epitaafschrijvers is het alleen Huygens die in zijn Grafschrift een verband legt tussen Tesselschade's dood en het leed om de
verloren dochter. Vanuit dit vers heeft zich dus waarschijnlijk de
gesignaleerde opvatting aangaande Tessels doodsoorzaak onder de
litteratuurhistorici verbreid.
De manier, waarop wij Huygens tot nu toe in zijn funeraire epigrammen of epigrammatisch geïnspireerde verzen de doodsoorzaak
hebben zien verbinden met iets vermeldenswaardigs uit het leven van
de gestorvene, wettigt het vermoeden dat het Grafschrift de werkelij kheid stileert om „quippiam fortuitum vel novum" te bewerkstelligen.
In het overlijden van Tessel, twee jaar na de dood van haar dochter,
heeft Huygens m.i. een gerede aanleiding gevonden verband te leggen
tussen de beide gebeurtenissen. En dit des te gereder omdat al eerder
in het gezin het sterfgeval van een kind de dood van een der ouders
veroorzaakt had, getuige de diagnose van de geneesheer Pauw bij de
dood van Allard Crombalch. De parallellie in de beide situaties kan
Huygens niet ontgaan zijn, en waar het overlijden van de vader op
rekening van de oudste dochter gesteld moest worden, zo kon het bij
het verscheiden van de moeder luiden : „'twas haer' [jongste] dochter
die haer doodde" (r. 7). Trouwens, wie zou kunnen ontkennen dat de
smart om het verlies van het begaafde meisje het door koortsen verzwakte gestel van Tesselschade mede ondermijnd had?
OPBOUW VAN HET GEDICHT

Het i 6-regelig gedicht, verdeeld in vier strofen van vier regels, presenteert zich als een grafinscriptie —
Dit 's Tesselschades Graf

(r. I )

en geeft als zodanig inlichtingen over haar persoon en haar sterven.
Dit gebeurt op een laudatieve manier, waarbij de slotstrofe bij wijze

1

Gedichten, dl. IV, pg. 154 noot I.
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2 Worp,

Onw. Vr., pg. XLIV.

van peroratio een conclusie geeft die een algemene les inhoudt. De
strofen z t/m 4 (r. 1-16) zijn derhalve alle prijzend, al is de lof die
Huygens zijn gestorven vriendin toezwaait, zoals wij zu llen zien, niet
steeds van een zelfde onmiddellijk overtuigend gehalte.

Strofe I (r. 1-4)
Het initium vermeldt het graf van Tesselschade (r. 1). Dit begin a re
is zuiver informatief. Geen enkel poging is gedaan om de aandacht
van de lezer door een kunstgreep te boeien, de naam van deze artistiek
begaafde vrouw, zo ostentatief in de eerste regel genoemd, heeft hier
de taak opgelegd gekregen de opmerkzaamheid van de lezer in voldoende mate tot zich te trekken. En vanuit de geïnteresseerdheid in de
overledene kan nu de laus haar weg gaan zoeken naar de bewondering
van de lezer. De laus in deze strofe bestaat uit de bewerking van de
„Unsagbarkeitstopos" 1, welke Huygens kleedt in de imperatief en een
aardig woordspel (,,vermeten"-,,uijt te meten"). Een metafoor waarin
Tessel en de zon gelijkgeschakeld worden, zorgt voor de bevestiging van de waarheid die in de „Unsagbarkeitstopos" vervat is.
De zon-metafoor moet ongetwijfeld gezien worden in verband met de
erotische modepoëzie waarin de vergelijking van vrouwen met hemellichamen gangbaar wast. De strofe luidt aldus :
Dit 's Tesselschades Graf.
Laet niemand sich vermeten
Haer' onwaerdeerlickheit in woorden uijt te meten:
All watmen vande sonn derft seggen gaet haer af 3

(r.

i- 4)•

Strofe z (r. 5 -8)
De tweede strofe werkt de locus a causa uit in de beschrijving van een
opvallende doodsoorzaak:
'twas haer' dochter die haer doodde,
En die sij 'tleven gaf was die haer 'tleven nam

(r. 7b-8).

In r. 8 amplificeert Huygens het feit van de moedermoord door het
nog eens te herhalen, maar zo dat de gruwelijkheid er extra door belicht wordt. Hij gebruikt hiervoor de periphrase, waarin moeder en
dochter antithetisch tegenover elkaar geplaatst worden en wel zo dat
er een suggestie ontstaat van wrede kinderlijke ondankbaarheid.

2

Curtius, Europ. Lit. und lat. MA., pg. 168 vv.
Zie pg. 244.
3 Zie ØNT i, kol. 949.
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Het geven van het leven wordt immers wel zeer kwalijk beloond met
het nemen van het leven der geefster. Het emotionele effect wordt nog
verhoogd als men bedenkt dat deze oorzaak van de dood wordt verteld aan de „moeders" in het algemeen tot wie Huygens zich in het
begin van de strofe gericht had. Slechts node, zo had de dichter verklaard, wilde hij zeggen waardoor Tesselschade's leven was beëindigd
(r. 5 -7a) ; met dit nieuwsgierigmakend voorbehoud en met de apostrophe tot degenen die Tessels wereld van moeder representeren,
nl. de moedersi, had Huygens in de eerste drieëneenhalve regel van de
strofe een spanning gebracht die in de laatste anderhalve regel (r.
7b-8) haar (schijnbaar) verschrikkelijke oplossing vindt.

Strofe 3 (r. 9-12)
De locus a causa wordt verder uitgewerkt. En zo goed als strofe z
een verrassing, iets nieuws, had ingehouden, zo goed doet dit ook
strofe 3. De dichter lost het „nieuws" van de vorige strofe erin op.
Hij doet het te niet door de bekentenis dat de dochter onschuldig was
aan deze dood, dat de moeder haar kind immers had zien sterven.
Maar juist door deze bekentenis in de twee eerste regels van de derde
strofe heeft de dichter voor een tweede „nieuws" gezorgd, dat in het
verlengde van strofe 2 een bijzonder gecompliceerde, ja zelfs raadselachtige indruk maakt. Huygens constateert immers in de genoemde
eerste twee regels :
Maer 'tkind hadd weinigh schulds :
De Moeder sagh het sterven

(r. 9-zo).

De doodsoorzaak van de moeder schijnt onbegrijpelijk doordat een
rationele tegenstrijdigheid aan de orde is gesteld : het kind heeft de
moeder het leven genomen, maar de moeder zag het kind sterven.
Evenals in r. 7-8 gebruikt Huygens dus ook in r. 9-10 de antithese om
de locus a causa uit te werken. Pas de slotregels van de derde strofe
ontwarren de zorgvuldig gelegde knoop en brengen de definitieve oplossing. De dochter blijkt niet schuldig in de zin die de vorige strofe
gesuggereerd had; de eigenlijke doodsoorzaak van Tesselschade ligt
in haar eigen houding en gedrag. Dit gedrag is een van de componen1 De moeders in algemene zin, zijn volgens de eisen van het de corum het nauwste betrokken
bij deze dood van een moeder. Zij vormen de personificatie van het facet van Tessels
leven waarop Huygens zijn Grafschrift fundeert : het moederschap. Vgl. Apollo of Mars
als de figuren die in het bijzonder betrokken zijn bij de dood van een dichter of krijgsman.
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ten waaruit Tessels „onwaerdeerlickheit" is samengesteld en waardoor
zij tenslotte het leven heeft moeten laten: haar geduldig dragen van de
slagen van het lot, haar wijsheid des harten. Deze deugd, die Hooft
zo geroemd had in zijn brief aan Tessel van i5 juni 1634 bij het overlijden van Crombalch en Taddaeal en die Huygens gereleveerd had in
het tweede kwatrijn van zijn sonnet Ofi de dood PO Temheb&des oudste
dochter enz., is haar thans noodlottig geworden. Zij zag zich Maria
ontvallen
En stierf, om dat sij 't haer geliet 2 te konnen derven:
Soo berste Tesselscha van wat te veel gedulds

(r. z i-i 2).

Vanuit deze regels is het pas mogelijk de door Huygens op antithetische wijze omschreven doodsoorzaak te doorgronden, nl. Tesselschade's vermogen om zich op een stoïsch-vrome manier te schikken
in haar ongeluk, totdat zij daaraan tenslotte te gronde ging.
Zoals ik boven reeds gezegd heb, is Tessels standvastigheid in het
leed al in 1634 bij de vrienden ter sprake gekomen. Door deze deugd
thans opnieuw in het geding te brengen en nu in verband met Tessels
sterven, legt Huygens een verbinding met de gebeurtenissen van 15
jaar geleden, zoals hij ook in de tweede strofe in de versregel „'twas
haer dochter die haer doodde" (r. 7b) impliciet teruggewezen had
naar het overlijden van Crombalch. Tessel is dus door haar deugd te
gronde gegaan, wat betekent dat Huygens uit de locus a natura animi
de doodsoorzaak betrekt, deze daarmee uitwerkend als onderdeel van
de laus. Opnieuw is de laus, evenals in het gedicht op lady Killigrew,
te baat genomen als vertrekpunt van de doodsoorzaak.
Strofe 4 (r. 13-16)

De slotstrofe bevat de eeroratio van het nieuwsverhaal, in de vorm van
een conclusie, tevens een universele les, waarin de dichter waarschuwt
voor een te grote standvastigheid. Daarom:
Leert lyden met beleidt,
Die van wat liefs moett scheijen:
Hadd dit hert uijtgebloedt en tydigh willen schreijen,
'T sloegh noch in Tesselscha, en 't waer noch onbeschreit

(r. 13-16).

Matig u, zelfs in de beoefening van de deugd, is de moraal die Huygens trekt uit het gedrag van zijn overleden vriendin. Het lijkt kritiek
'

2

Zie hierboven, pg. 23o.
Zich gelaten: zich voordoen (WINT iv, kol. I o 5 o).
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op de onwaardeerlijke en in zekere zin is het dat ook. Het is echter
een onverwachte kritiek ; de bewonderde Tesselschade wordt nota
bene onmatigheid verweten, maar — en dit maakt de kritiek dubbel
onverwacht en in nog grotere mate paradoxaal — de onmatigheid
betreft geen ondeugd, maar een deugd, de standvastigheid.
Hoe verrassend deze kritiek zich ook mag voordoen, de gedachte
die eraan ten grondslag ligt is dat men de menselijke natuur niet te
zeer geweld mag aandoen. Vanaf de Oudheid hebben de filosofen
zich dan ook niet tegen de smart op zichzelf maar slechts tegen een te
grote of te langdurige smart gekeerd. In haar cultivering van de
constantia heeft Tesselschade de bittere tranen nagelaten, waarin het
leed om Maria's dood een eerste uitweg en daarmee tevens een
eerste bestrij ding had moeten vinden. Men nam algemeen aan dat
het verdriet de dood ten gevolge kon hebbenl en deze opvatting is
dan ook de reden dat Burton zijn lezers uitdrukkelijk op het hart bindt
de smart hoe dan ook de baas te worden. Hij vermeldt zelfs hoe de
verschillende volkeren daarvoor ook onderling verschillende methoden gebruiken2. Smart is gevaarlijk en moet coûte que coûte gecureerd
worden. Tesselschade die niet heeft willen schreien, heeft haar smart
dan ook niet met alle haar ten dienste staande middelen bestreden en is
er bijgevolg het slachtoffer van geworden.
Toch is deze kritiek — en dat is weer een nieuw facet van haar paradoxaal karakter — allesbehalve bedoeld om Tesselschade inderdaad
te kapittelen. Integendeel, binnen de renaissancistische waardering
van de stoïsche onaantastbaarheid, impliceert de kritiek bewondering.
Tesselschade's onwaardeerlijkheid, niet in woorden uit te meten, is
mede te danken aan het feit dat zij niet toegegeven heeft aan de menselij ke natuur, geen remedie gezocht heeft in tranen en haar leed niet
geuit heeft. Omdat zij niet aan het gewoon-menselijke onderhevig
heeft willen zijn, kan zij slechts met de zon vergeleken worden en dan
nog valt de vergelijking in het nadeel van dit alles overstralend hemellichaam uit. Tesselschade's tot het uiterste volgehouden deugd, haar
absoluut doorgevoerde onverstoorbaarheid, maakt in Huygens epitaaf weliswaar de oorzaak van haar ondergang uit, maar is tevens het
waarmerk van haar onvolprezenheid.
De les die Huygens in deze laatste strofe de lezer voorhoudt, is een
Robert Burton, The anatomy of melancholy (London 1651-26, repr. 1924), pg. 171.
„The Italians most part sleep away care and grief, if it unseasonably seize upon them,
Danes, Dutchmen, Polanders and Bohemians drink it down, our countrymen go to plays :
do something or other, let it not transpose thee ..." (Anatomy, pg. 412).
1
2
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variatie op de exhortatio die in de funeraire poëzie tot navolging van de
virtus der overledenen uitnodigt. De variatie schuilt in het feit dat
Huygens hier niet aanspoort het voorbeeld te volgen, maar het
„lyden met beleidt" aanprijst. Een verstandige raad, maar een paradoxale die niet „gemeend" maar slechts als „spel" is op te vatten.
Immers, juist door ter zijde stelling van het „lyden met beleidt" heeft
Tesselschade het voor een groot deel verdiend dat de dichter het onmogelijk acht haar naar waarde te loven. Immers „All watmen vande
sonn derft seggen gaet haer af" (r. 4).

SAMENVATTING

Met enkele grepen uit Huygens' funeraire poëzie van concettistischepigrammatische inspiratie hebben wij kunnen constateren dat het
steeds de doodsoorzaak is die de spil van het vers vormt. De luctus, de
laus of de consolatio staan daarmee dan ook voortdurend in verband. De
smart van vader Crombalch om het verloren dochtertje is tevens de
oorzaak van zijn sterven, de laus van lady Killigrew waarin haar schoonheid en deugd geroemd worden, staat in dienst van het verhaal van haar
doodsoorzaak en Tesselschade's heengaan wordt eveneens in verband
gebracht met hetgeen de laus als een kwaliteit demonstreert, haar
stoïsche standvastigheid. In het gedicht op de weduwe Bax zagen wij
echter het omgekeerde gebeuren. Daar zijn het niet de kwaliteiten
van de overledene of de smart van de achterblijvende die naar de
doodsoorzaak verwijzen, maar het is de ziekte zelf die aan het slot van
het vers het consolatief argumentum van het eeuwig leven oplevert.
Uit de concettistische vermenging van doodsoorzaak en een van de
drie bouwstenen van het funeraire genre, de laus, de luctus of de
consolatio, ontstaat dan een „nieuwsbericht" : het sterfgeval blijkt van
bijzondere aard te zijn, het is het vermelden alleszins waard.
De andere funeraire verzen, zoals het zeer vroege Epitaphium
charissimae sororis Elisabethae Huygens, de Larmes sur la mort de feu
Monsieur Maurice de Nassau .... en de Naeniae Éníu,ux- a. in morte uxoris
dilectissimae, behoren tot een veel conventioneler type. Huygens vervlecht daarin niet de loci van de doodsoorzaak en van de persoonlijke
situatie tot één geheel, maar gaat van locus tot locus voort. Zo zijn bij v.
de smart om de verloren Stella en de lofprijzing van haar schoonheid
evenmin door een diepere eenheid met elkaar verbonden als de doodsoorzaak van de jonge Maurits (de pest) met de lofwaardigheid van zijn
persoon. Naast de duidelijke compositie van het epigrammatisch
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geïnspireerde funeraire vers, staat de iuxtapositie van het meer conventionele doodsgedicht.
Tenslotte kenmerkt Huygens hier behandelde poëzie zich door een
moraliserende inslag, variërend van de memento mori-les in de jeugdgedichten voor het overleden zusje Elisabeth tot de au fond prijzende
veroordeling van een te grote zelfbeheersing, zoals in het vers voor
Tesselschade.
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4
vondel

WTVAERT EN TREUR-DICHT VAN HENRICUS DE GROOTE,
KONINGH VAN VRANCKRYCK EN NAVARRE

In Wltvaert en Treur-dicht van Henricus de Groote, Koningh van Vranckrjck
en Navarre', een episch-lyrisch gedicht van 2 i 6 regels, doet Vondel het
verhaal van de moord op de grote vorst Hendrik iv van Frankrijk 2 die
in 16 i o door de hand van Ravaillac was gevallen. Hoewel het gedicht
ons niet van vroeger bekend is dan '622, in de uitgave nl. van DeVernieuwde Gulden Winckel 3 mogen wij toch wel aannemen dat het geschreven zal zijn onder de directe indruk van het gebeuren 4, zodat wij
in dit vers de vroegste funeraire poëzie van Vondel kunnen begroeten,
geschreven in de tijd van zijn dramatische eersteling Het Pascha, uitgegeven in 161 2, maar reeds eerder opgevoerd.
OPBOUW VAN HET GEDICHT

In de Wltvaert kunnen wij de volgende delen onderscheiden:
1. exordium (r. 1-2o), II. narrativ (r. 21-172), III. consolatio (hier en daar
onderbroken door argumenta van niet-consolatieve aard) (r. 173-2oo),
Iv. peroratio (r. 201-216).
i. Exordium (r. z zo)
-

Vondels lang poëem zet in met een exordium. In tegenstelling tot de
JVB I, pg. 151-158.
Zie voor de redenen van de algemene waardering voor Hendrik iv, J.D. M. Cornelissen,
Hooft en Tacitus (Nijmegen etc. 1938), pg. 55 v.
8 J. H. W. Unger, Bibliografie van Von de ls werken (Amsterdam 188o), no. 72.
4 A'B I, pg. 151, ann. bij de titel.
1
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tot nu behandelde funeraire poëzie kunnen wij hier m.i. inderdaad
spreken van een exordium. De dichter bereidt de lezer hier voor op
hetgeen deze zal gaan lezen. Hij doet als schepper van het gedicht
mededelingen over de stof zodat de confrontatie met de stof zelf nog
niet plaats vindt. In deze mededelingen realiseert Vondel twee mogelij kheden van het exordium:
a. Hij informeert de lezer waarover de stof zal gaan (docilem parare).
De dichter zal „stellen op 't Toneel" (r. z)
Het droevigh Treurspel van 't Parisiaansche Hof,
Waarom de tranen noch bepeerlen onse wangen

(r. 3 -4).

b. De dichter vraagt de aandacht van de lezer (attentum parare)' voor de
les die het gedicht inhoudt. Het is een les vooral bestemd voor de
machtige vorsten want dezen kunnen eruit leren hoe labiel alle pronk
en praal is en
hoe eens Konings roem
En blyschap eer verwelckt dan een versierde bloem,
Die 's morgens vrolijck bloost, en 's avonds leyd vertreden (r. 14b-16).

Hoewel in de propositio sprake is van de tranen die langs de wangen
vloeien, is het element van de luctus in de overige regels van het exordium naar de achtergrond gedrongen. Het is er de dichter niet zozeer om
te doen zijn lezer in de sfeer van rouw en smart te brengen, als wel om
hem te doordringen van de vanitas aller dingen. Niet de treurnis om de
dode monarch staat voorop, maar de ongestadigheid van de hoge
positie.
II.

Narratio (r.

2 I-172)

Op het exordium volgt de narratio (r. 2 I - 17 2) waarin uitgebreid het verhaal van de moord wordt gedaan. Vondel doet hier veel meer dan de
locus a causa uitwerken. De narratio is een lyrisch-descriptief relaas van
de omstandigheden waaronder Hendrik de dood vond. Vondel bouwt
zijn initium vrijwel op „ab ovo", te weten bij de kroning van 's konings
echtgenote, Maria de Medicis, tot koningin van Frankrijk in de abdij
van St. Denise en eindigt bij de rouw om de gestorven vorst. De
volgende onderdelen komen daarbij ter sprake :
Zie voor het verschaffen van informatie en het vragen van aandacht in het exordium,
pg. 6o.
2 De kroning vond plaats op 13 mei 161o. In de editie van De werken van J. van den Vondel,
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I. Reden waarom de koninginne- kroning plaats vond: de verzekering
van de monarchie (r. 21-28).
2. Beschrijving van de schone lentedag en de kostbare kleding die te
St. Denis bewonderd konden worden (r. 29- 44)•
3. De kroning van Maria tot koningin van Frankrijk (r. 45-5 2).
4. Vreugde van het volk (r. 53-56).
5. Heilwens tot en lofprijzing van de koningin (r. 57-64).
6. Het feest duurt tot de volgende ochtend (r. 65-68).
7. De koning, in Parijs teruggekeerd, ziet hoe de stad zich voorbereidt op de feestelijke ontvangst van zijn pas gekroonde gemalin
[deze ontvangst zou plaats hebben op zondag i6 mei, de derde dag
na de kroning] (r. 69 - 72).
8. Hendrik iv weet niet dat hij op deze dag [z4 mei, dus één dag na
de vreugde van St. Denis] zal moeten sterven (r. 73-76).
9. De vorst rijdt 's middags uit naar het Arsenaal (r. 77-84).
ro. Digrerrio — naar aanleiding van 's konings bezoek aan het Arsenaal
— over Hendriks dappere krijgsdaden (r. 85 - 96).
I I. Beschrijving van de noodlottige rit naar het Arsenaal (r. 97-129),
waarin vijf delen te onderscheiden zijn:
a. Apostrophe tot de lijfwacht om de koets toch sneller te volgen,
de koets waarin de koning straks zijn dood zal vinden (r. 97-zoo).
b. Vergelijking van de voerman met de stuurman van een schip
die zijn vaartuig op de klippen laat lopen (r. ioi-iO4).
c. De paarden en het plaveisel zijn onwil lig de koets deze onheilstocht te laten maken (r. i Of -I IO).
d. De hemel verduistert (r. III-I20).
e. De koninklijke koets raakt in een verkeersopstopping. Dit is de
kans waarop Ravaillac gehoopt heeft (r. I 2 I-I29).
i z. De koning ontvangt de dolkstoten (r. 130 144).
13. De ontstelde edellieden in 's konings gezelschap geven bevel
direct naar het paleis terug te keren om de bloedende wonden te
stelpen (r, 1 45- 1 4 8 )•
14. Het volk op de been (r. 149-1 S 6).
15. Hendrik iv sterft in zijn paleis en spreekt zijn laatste woorden
(r. 157-168).
16. Rouw om de gestorven koning (r. 169-172).
-

door Van Lennep-Unger (Leiden [1891-1893]) wordt abusievelijk als kroningsdag genoemd 14 mei 1609. (Zie dl. 1, pg. 16 ad r. 24); ØB 1, pg. 152, ad r. 24, vermeldt geen
datum.
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Deze narratio is rij kelij k lang, vooral wanneer men bedenkt dat de onderdelen I t/m 7 niet de vorst, maar de vorstin tot hoofdfiguur hebben.
De kroning in St. Denis op i3 mei wordt in geen enkel causaal verband
gebracht met de moord van 14 mei, en evenmin heeft de dichter de
feestelijke plechtigheid gebruikt als een stramien om er een lans van
Hendrik iv op te borduren. De vraag dringt zich dus op wat de functie
is van deze 52. regels waarmee Vondel zijn narratio tot ver buiten de
grenzen van het gebeurde uitbreidt.
In de bewuste zeven onderdelen wordt de kroningsscène beschreven
als een toppunt van praal en pracht. Op de bloeiende meidag waarin de
„bloemen allesins op 't aartrijck als een sprey / ... [liggen] uytgespreet" (r. 31 3 z), ruisen en schitteren de kostbare, gouden gewaden
zo oogverblindend dat hun luister die van de zon overtreft en deze
dan ook „verloos zijn heerlijckheyd, en zyner stralen luyster" (r. 36).
De weelde waarvan dit kroningsfeest getuigt, doet de dichter denken
aan de tijd van koning Salomo, toen immers ook goud, zilver en ivoor
de macht en heerlijkheid van de vorst tot uitdrukking plachten te
brengen'. En daarom:
-

't Is Salomonis Eeuw, 't zijn d'Idumeecche stranden,
De Peerlen zijn gemeyn, en 't Goud hier ongeacht

(r. 41-42).

Het gejubel van het volk, de lofprijzing van de koningin „uyt wiens
vruchtbaren schoot/de Dol ph yn is verweckt" (r. 58 59) maken deze
dag tot een glorieuze belevenis. Een etmaal later ligt Hendrik iv
dodelijk gewond in zijn koets „die stroomigh overliep van een reviere
bloets" (r. 147) en wordt „zijn Lijck beschreyd met heet beweegde
tranen" (r. 169). Een groter tegenstelling dan tussen de feestelijkheid
te St. Denis en de rouw in Parijs is nauwelijks denkbaar. En om
deze antithese is het Vondel te doen geweest. Daarop doelde hij toen
hij in het exordium de vergelijking van de afgesneden bloem opstelde
die de kortdurendheid van alle heerlijkheid tot uitdrukking moest
brengen2. Uit het werk dat Vondel maakt van de feestelijkheid rond de
koninginnekroning, blijkt dat het gedicht op Hendrik iv méér voor
hem is geweest dan een funerair gedicht, méér dan de uitdrukking van
smart om het verlies van de vorst, méér dan een lofprijzing van diens
grootheid, méér dan het formuleren van een troost. Het moest
de waarheid demonstreren van de wankelbaarheid van het geluk,
van het onverwachte van de dood, van de vanitas waardoor het
-

'

2

Vgl. 1 Kon. 10: 14-29.
Zie pg. 264 citaat r. 14b-16; vgl. Ps. 103:15-16 en verwante Bijbelplaatsen.
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aardse leven gekenmerkt wordt : van een gedachtencomplex dus dat
typerend genoemd mag worden voor de late Middeleeuwen.
Het is hier de plaats de aandacht erop te vestigen dat Vondel in zijn
propositio spreekt van het vertonen van het treurspel van het Parijse
hof (r. 2-3) terwijl enkele regels verder de machtige koningen aangespoord worden „dit leerlijck schouw-tooneel" (r. 9) te komen bezien. Ongetwijfeld moeten wij hierbij denken aan de bekende opvatting dat de wereld een schouwtoneel is', een metafoor die Vondel
uitvoerig verklaart in het voorwoord „Tot den leser" van zijn eerste
drama Het Pascha. „Want" schrijft hij daar, „waer by mach het gheheele Tafereel oft Theatrum deser Werelt beter vergheleken worden,
als by een groot openbaer Toneel, daer vast een yeder gheduerende
den handt-wijlschen tijdt van syn vliende leven, syn eyghen Rolle ende
Personagie speelt. D'een vertooght sich daer op als Koningh ... Een
ander beploeght met een paer Ioc-ossen den rugge van onser aller
Moeder ... ende eer den eenen naer den anderen den laetsten zucht
gheeft, moeten sy alle met den Wijsen-man roepen, dat alles niet anders
is dan Al ydelheyt, Al ydelheyt" 2.
Binnen de gedachtengang van het theatrum mundi waarop het leven
zich ontrolt als een toneelstuk voor de ogen van de toeschouwers, is
de moord op Hendrik wel een droevig en leerrijk treurspel te noemen;
men zou dan ook kunnen zeggen dat dezelfde emblematische gevoeligheid waarvan Vondels Pascha in 1612 getuigde3, ook eigen is aan de
Wltvaert. Het tafereel van de koningsmoord dat aan de lezer ab ovo,
vanaf de luisterrijke dag te St. Denis tot aan de met bloed besmeurde
karos met de stervende monarch, wordt voorgezet, vormt een gedetailleerde plaat die de universele waarheid uitbeeldt „dat alles niet
anders is dan Alydelheyt". Of zoals het exordium van de Wtvaert het de
groten der aarde voorhoudt dat alle heerlijkheid slechts een „wanckelbaren stant" bezit (r. 14).
VONDELS 'WTVAERT' AFHANKELIJK VAN DE CONINGHS
DRAMA OVER DE MOORD OP HENDRIK IV

Het benutten van de dood des Fransen konings als „emblema"
voor de wankelbaarheid der fortuin, vinden wij eveneens bij
Zie Curtius, Eur. Lit. und lat. MA., pg. 148 vv.; Vgl. ook R. Pennink, Nede rland en
Shakespeare ('s-Gravenhage 1936), pg.14.
2 VB I, pg. 164, r. 39, — pg. 165, r. 66.
3 W. A. P. Smit, Van Pascha tot Noah, dl. I (Zwolle 1956, Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, nr. 5A), pg. 49.
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daar door
door argumenta van nietnietconsolatieve aard doorbroken
doorbroken wordt.
wordt.Volop
Volopconsolatief
consolatiefevenwel
evenwel
is de verzekering dat de dauphin
dauphin zijn
zijn vader
vader zal
zal opvolgen.
opvolgen. Vondel
Vondel
brengt dit
:
als volgt
volgtonder
onderwoorden
woorden:
dit als
Pboenix beelt dit af,
af, die
die eyndelijcken
eyndelijeken spijst,
spijst,
De Phoenix
't Vuyr met
met zijn
zijn sterflijckheyd,
sterflijekheyd, waer uyt de
de Ionge
longe rijst:
So
n uyt u assehen
Sa sietmen weer verweckt,
verweekt, den
den Dolphf
DolpbtJn
Cr. 190-192).
190-192).
asschen (r.

Een
Eeneditie
editievan
vanhet
hetspel
spelisis bezorgd
bezorgd door
door G.R.W.
G.R.W. Dibbets.
Dibbets.Zie
Ziepg.
pg.215
215 noot 2.
Tragedi-comedie,
Tragedi-comedie, pg. 32.
32 •
33 Tragedi-comedie,
Tragedi-comedie, pg. 29-3o.
29-30.
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Het bestaan van
van de
de dauphin
dauphin is bij
bij Vondel
Vondel één van de consolatieve
consolatieve
argumenta temidden van alle
alle andere.
andere.
2. Tegen het einde van het gedicht komt
komt hij
hij er nog eens
eens op
op terug
terug
hij de jonge Lodewijk,
als hij
Lodewijk, thans
thans koning
koningvan
vanFrankrijk,
Frankrijk,zijn
zijngelukgelukwensen aanbiedt en een heilwens
heilwens uitspreekt:
uitspreekt:
10.10.
Vranckrjck en Nava"e/
Navarre!
Io. Io. de Kroon van Vranckryck
Dolphyn
Lefy,
Dolphin, maar Conincklijcke Lely,
Dolphijn (niet meer Dolphijn,
Loys die stadigh moet vertreden
vertreden sien den Kop
Lop
Sijns vyants ............................
(r.
(r. 208-2II).

Met deze verwijzingen naar de
de opvolging
opvolging van
vande
dejonge
jonge Lodewijk
volstaat Vondel. De Coningh echter heeft de opvolging van devolstaVnde.DCighctrefdopvlgina
door zijn
zijn achtjarige
achtjarige zoon
zoon Lodewijk
Lodewijk tot
toteen
eenvan
van
vermoorde vorst door
pijlers van
van zijn
zijn stuk gemaakt.
de belangrijkste
belangrijkste pijlers
gemaakt. Het tweede
tweede en
en het
het
derde (laatste)
(laatste) bedrijf behandelen
behandelen als
als enige gebeurtenis
gebeurtenis van
vanconconcrete aard
aard de
de overdracht
van de
overdracht van
de regering
regering aan
aan de
de dauphin.
dauphin. Zo
Zo
crete
belangrijk is voor De
De Coningh
Coninghde
deverzekering
verzekeringvan
vande
detroon
troondat
dathij
hij
zijn drama
drama een
een "tragedi-comedie"
„tragedi-comedie" heeft genoemd,
alleen daarom
daarom zijn
genoemd,
een treurspel met een blij
blij einde. Bij
Bij Vondel
Vondel heeft
heeft hij
hij een dergelijke
dergelijke
zware accentuering
gering
accentueringniet
nietleren
lerenkennen
kennenen
enhet
hetzou
zou van
van geen gering
talent
talent getuigen wanneer
wanneer De
De Coningh
Coninghdergelijke
dergelijke terloopse
terloopsepassapassabij zijn kunstbroeder tot zo
zo belangrijke
belangrijke bouwstenen
bouwstenen van
van zijn
ges bij
eigen drama had weten te transformeren. Maar nog moeilijkereigndramhwtensform.Mageiljkr
wordt het de
de prioriteit
prioriteit van de
de Wtvaert te handhaven wanneer
wanneer wij
wij
Coningh van
van de
de bovengeciteerde
bovengeciteerde regels
regels
zien op welke wijze De Coningh
190-I 92 en 208
- 211 in zijn drama
19°-192
208-2Il
drama gebruik zou hebben
hebben gemaakt.
gemaakt.
Ook bij
bij hem
hem treffen
treffen wij
wij in
ineen
eenbepaalde
bepaalde situatie
situatie het
hetemblema
emblema
Dolfijn-Phoenix aan
Dolfijn-Phoenix
aan en Vondels
Vondels zelfcorrectie
zelfcorrectie„niet
"nietmeer
meer Dolphtin,
Dolphin,
kunnen wij
wij eveneens
maar Conincklijcke Lel
Le!J"
eveneens bij
bij hem
hem terugmaar
t'" kunnen
vinden; met
met een
een kleine
kleine afwijking
afwijking slechts
slechts want
want De
De Coningh
Coningh
vinden;
maar ROI
J"1. Indien
schrijft : "Niet
„Niet meer
schrijft:
meer DOLFIJN, maar
ROlJ"l.
Indien De Coningh
Coningh
hier debet
debet zou zijn
zijn aan
aan Vondel, moeten
moeten wij
wij grote
grotebewondering
bewondering
hier
koesteren
de wijze
wijze waarop
waarop hij
hij deze
dezeelementjes
elementjes volkomen
volkomen
koesteren voor de
overtuigend in zijn tekst heeft weten
weten te
te integreren
integreren en
en nog
nogwel
wel ...
overtuigender dan
zelf het
het gedaan
gedaan heeft.
heeft. Wij
Wij zullen
zullen zien
zien
dan Vondel zelf
waarom.
De regels
regels die
die Vondel
Vondel aan
aan de
de dauphin
dauphin als phoenix wijdt, volgen
volgen
op de consolatieve
consolatieve passage
passage waarin
waarin de
de dichter
dichter ons
ons verzekert
verzekert dat
dat de
de
faam van Hendriks daden
185-189)' Een
faam
daden nimmer
nimmer zal
zal vergaan
vergaan (r.
(r. 185-189).
.. .

1

resp. r. 424-425, 848.
Tragedi-comedie,
Tragedi-comedie, resp.
848.
2
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passende troost, wanneer men ziet dat zij een laus afsluiten van
's konings prestaties die hem tot de evenknie van Achilles en
Caesar hadden gemaakt (r. 173-184). De troost die te putten valt
uit het feit dat de zoon opvolgt, lijkt een nieuwe fase in de consolatio aan te kondigen, maar Vondel werkt de parallel tussen de
phoenix en de dauphin niet verder uit in de zin van een meer
gedetailleerde gelijkenis tussen de jonge Lodewijk en de zo
betreurde Hendrik zodat het consolatieve effect van het beeld
slechts gering is. Aan de mogelijkheden om troost te putten uit
de opvolging van de zoon schenkt Vondel verder dan ook geen
aandacht. Hij zet een vituperatio (gisping) van Ravaillac in en
komt pas na zo regels op de jonge prins terug, o.a. in r. 208-211,
waar hij de „Coninclij cke Lely" zo uitbundig toezingt.
Hoe nu behandelt De Coningh deze twee respectievelijke
passages van „Phoenix" en „Lely"?
Het dolfijn-phoenixemblema bezit in het drama een aanmerkelijk grotere consolatieve kracht dan in de IFtvaert. Het stuk is nog
volop een rederij kersdrama waarin allegorieën en zinnebeeldige
figuren hun monologen uitspreken, sinnekens optreden en de boer
NIEUSGIERICH BEGEEREN met zijn wijf SLECHTE MEENINGE voor
het opfrissertje zorgen. Wanneer nu Hendrik zijn laatste woorden
gesproken en „ons met een sucht den bitteren adieu" 1 gegeven
heeft, neemt EERSTE EDEL-MAN het woord en spreekt aldus tot
GEMEIJNE DROEFHEI JDT :

0 woordt, gij drukt ons hardt. Doch Suster, op een nieuw
Grijpt met ons eenen moedt, end' siet hoe d'oochskens leken
Van LOUIJs den DOLFIJN, die (bij manier van spreken)
Den jongen PHOENIX is, als HENRI oudsten Soon,
Die 's Vaders wesen vormt, end'stelt sich op den throon,
Om u met wijsen raedt end' ons t'saem te regeren 2.

Uitdrukkelijk gebruikt EERSTE EDEL-MAN de vergelijking met de
phoenix in het kader van de bemoediging die GEMEIJNE DROEFHEIJDT nodig heeft. Hij werkt daarom het beeld ook niet uit naar
de kant van de sage van de wondervogel, zoals Vondel doet, maar
naar hetgeen het bezit van de zoon Lodewijk voor het bedroefde
volk kan betekenen. Hij is het „die 's Vaders wesen vormt", de
troon zal bestijgen, raad voor GEMEIJNE DROEFHEIJDT weet en
allen zal regeren. Hij is duidelijk een Henricus redivivus, een
1

Tragedi-comedie, r. 421.

27 0

2 Tragedi-comedie, r. 422-427•

nieuwe Hendrik in
in de
de plaats
plaats van
van de
de vorige
vorigeen
enininalles
alleszijn
zijnvaders
vaders
evenbeeld. Dergelijke
evenbeeld.
Dergelijke woorden
woorden relativeren
relativeren inderdaad
inderdaad het ververdriet en
en zijn
zijn in staat
GEMEIJNE DROEFHEIJDT
staat troost
troost te
te brengen.
brengen. GEMEIJNE
DROEFHEIJDT
driet
staakt
klachten die zij geuit
geuit had
had bij
bij het
het vernemen
vernemenvan
van
staakt dan
dan ook
ook de klachten
het
gerucht van
Hendriks dood.
Zij schept
schept moed en stort
stort een
een
het gerucht
van Hendriks
dood. Zij
zij God verzoekt:
lang vurig gebed uit
uit waarin
waarin zij
........................ laet nu Louis sijn
sijn gehult,
gehult,
Laet Vrankerijks Dolfijn sijns
sijns Vaders
Vaders plaets
plaetsbewaren,
bewaren,
Geeft in zijn teed'ren
teed'ren handt
handt den
den Lelien
Lelien gulden
guldenstaf,
staf,
End'kroont met
met heijl
heijl zijn
zijn hoofdt,
hoofdt,alalisishij
hijjong
jongvan
vanjaren,
jaren,
Laet
Joas sijn
sijn ...................... 11
Laet hem een Joas

dat
de smeekbede
smeekbede van
van GEdat God de
toch verhoren
verhoren mag,
mag, terwijl TWEEDE
TWEEDE EDELEDELMAN in de troonsbestijging
troonsbestijging van
van Lodewijk
Lodewijkde
degoddelijke
goddelijkereparatie
reparatie
ziet van het helse kwaad
kwaad dat is geschied.
geschied.
Hierna bidt
Hierna

EERSTE EDEL-MAN
EERSTE

MEI JNE DROEFHEIJDT
MEIJNE

End'wilt den
den boosen raedt
raedt verstooren
verstooren22,,
raedt door uwen raedt

bidt hij
hij tot God.
Deze hoop
hoop en
en dit
dit vertrouwen
vertrouwen in
inhet
hetherstel
herstel van
van de
de slag
slag die
diehet
het
volk getroffen
getroffen heeft,
heeft, zijn
zijn bij
bij De Coningh
Coningh de
de uitwerking
uitwerking van
van de
de
(bij manier
manier van
van spreken)
spreken) I/ Den jongen
jongen
opmerking dat Lodewijk" (bij
Phoenix is"
iS"3.
Hij heeft
heeft dus
dus een
een veel
veel wijder
wijder perspectief
perspectief geopend
3. Hij
dan
Vondel en
en daarmee
daarmee ligt
ligthet
hetPhoenix-beeld
Phoenix-beeldaanmerkelijk
aanmerkelijk
dan Vondel
Bij de
hechter
de dramatekst
dramatekst verankerd
verankerd dan
dan in de
de Wtvaert.
hechter in de
Wtvaert. Bij
voort uit
uit de
de noodzaak
noodzaak in de
de
Coningh vloeit de Phoenix-metafoor voort
dauphin
Hendrik te zien,
zien, zodat
zodat de
de
dauphin de
de voortzetting
voortzetting van
van koning Hendrik
moord „ongedaan"
gemaakt wordt
wordt en
en de opzet
moord
"ongedaan" gemaakt
opzet van
van de
de kwade
kwade
machten mislukt.
is het
het beeld
beeldveel
veelmeer
meergratuit
gratuïtdaar
daar
machten
mislukt. Bij
Bij Vondel is
het geen enkele consequentie
consequentie binnen
binnen de
de tekst
tekst bezit.
bezit. Vondel
Vondelheeft
heeft
slechts een fraaie
fraaie vergelijking gebruikt die
die tot
totde
de ornatus van zijn
gedicht bijdraagt, voor
voor De
DeConinghs
Coninghstekst
tekstisishet
hetbeeld
beeldechter
echtervan
vangedicht
fundamentele waarde.
waarde. Ook
Ook wanneer
wanneer wij
wij de passus
fundamentele
passus met
met de
de zelfzelfcorrectie bij
De Coningh
Coningh
bij de
de twee dichters nader bezien, blijkt dat
dat De
deze
In het
hetdrama
drama maakt
maakt de
de bebedeze zinvoller gebruikt dan Vondel. In
PERE DU FRANCE
doelde passus deel uit van
van het
het antwoord
antwoorddat
dat PERE
FRANCE (een
allegorische
concrete figuur?)
figuur?) aan
aan de
de jonge
jonge Lodewijk
Lodewijk
allegorische of
of een concrete
geeft wanneer deze zich verzet tegen zijn uitroeping tot koning geftwanrdzichvetgnjuropitkng
1'
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Tragedi-comedie,
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Frankrijk en
dragen van de
de kroon,
kroon, zo
zowerpt
werpt
van Frankrijk
en Navarre.
Navarre. Het dragen
het kind
kind tegen,
tegen, brengt
brengt veel
veel gevaren
gevaren met
met zich
zich mee.
mee. IsIs niet
niet zijn
zijn
vader vermoord en zal hem niet een gelijk lot treffen? Om beurtenvadermonzlhietgjkorfn?Ombeut
pogen de
de heren
heren in
in zijn
zijn gevolg
gevolghem
hemvan
vandeze
dezeangst
angsttetegenezen.
genezen.
DUC DE
DE BOUILLON
BOUILLON belooft bescherming
bescherming van edellieden
edellieden en
en lijflijfDUC
EERSTE EDELMAN
EDELMAN verzekert
verzekert hem dat
dat sterke
sterke wachten
wachten zijn
zijn
wacht, EERSTE
's prinsen
EDELMAN voert
voert aan
aan dat
dat's
prinsentronzulemgv,
troon zullen omgeven, TWEEDE EDELMAN
omgeving
waken. Doch Lodewijk houdt voet
omgeving altijd
altijd over hem zal waken.
voet
bij
bij stuk
stuk en
en pareert
pareert alle
alle beloften
beloften van de
de heren
heren door
door te
te vragen,
vragen,
voor hun
hun
waarom
zij dan
dan zijn
zijn vader
vader in
in zijn
zijn koets
koets en
en dat
dat nog wel voor
waarom zij
ogen hebben
hij wenst
wenst de
de
hebben laten
laten doden.
doden. Zijn
Zijn besluit
besluit staat
staat vast:
vast: hij
te accepteren.
accepteren. Op
Opdat
datmoment
momentmaakt
maakt PERE
PERE DU FRANCE
FRANCE
kroon niet te
een einde aan het verzet van de prins door hem
hem toe
toe te
te voegen:
gejaert begrijp maekt wel terecht
terecht vertooning
vertooning
U jong gejaert
Van uw' Heer
Heer Vaders
Vaders kloek
kloekend'
end'scherpsinnich
scherpsinnichverstandt.
verstandt.
J,comt
comt wij su
llen g'lijker
meer DOLFIJN, maer Roi
ROIJ,
sullen
g'Jijker handt
Niet meer
U, met Basuijns
Basuijns geluijt,
Koning doen
doen verconden:
verconden:
geluijt, tot Koning
Gij sijt ons' Prins
Gij
Prins end' hoofdt,
hoofdt, wij
wij zijn
zijnaen
aenuuverbonden;
verbonden;
meed' verplicht
End' gij zijt meed'
verplicht aen
aen ons,
ons, na
na Gallen
Gallen wet'.
wet.

En dan berust de jonge
jonge Lodewijk.
Lodewijk. Waarom
Waarom eigenlijk?
eigenlijk?
PERE DU FRANCE blijkt, hoe onherroepelijk
Uit de woorden van PERE
het besluit om de dauphin de kroon op te dragen reeds gewordenhetbsluiomdapnekrotdag sewrn
is. Trachten
Trachten de andere heren door hun verzekeringen
verzekeringen van veiligveiligheid de prins
prins nog over te
te halen
halen zijn toestemming te geven, PERE
DU
FRANCE stelt hem voor een
een fait
fait accompli.
accompli. Zijn
Zijn koningsstatus
konings status
DU FRANCE
blijkt in het geheel niet meer voor discussie
discussie vatbaar.
vatbaar. De jongen
jongen isis
al geen „Dolfijn"
al
"Dolfijn" meer, hij
hij is reeds
reeds „Roij"
"Roij" en de
de uitroeping
uitroeping zal
zal
onverwijld plaats
vinden.
Zonder
enige
repliek
af
te
wachten
zet
plaats
enige repliek af te wachten zet
PERE
achtjarige kort de nieuwe
nieuwe relatie
relatie uituitdan ook de achtjarige
PERE DU FRANCE dan
een, waarin
waarinhij
hijnu
nuvolgens
volgens de
de wet
wet tot zijn omgeving
een,
omgeving isis komen
komen te
te
staan:
vorst, en
en gij
gij aan
aan ons
onsverbonden.
verbonden.
staan: Wij
Wij zijn
zijn aan
aan uu als
als onze vorst,
Waar de
de zaken
zaken zo
zo liggen, baat geen verdere tegenstand en kan
Waar
kan de
prins slechts resignerend laten horen:
Moet het dan wesen, soo doet
doet uw'
uw' raedt,
raedt, end'
end' mij
mij set
set
Op mijn Heer Vader plaets. 'K hoop
hoop Godt
Godtsal
salmij
mijbewaren
bewaren22.•

maer Roij" is
De apostrophe tot Lodewijk als „Niet
"Niet meer
meer Dolfijn,
Dolfijn, maer
om
PERE DU FRANCE
de geslaagde zet van PERE
de weerspannige troon, TTragedi-comedie,
ragedi-comedie, r. 846-8
5I.
846 851.
-
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852 853.
Tragedi-comedie, r. 8F-853.
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opvolger te doordringen van de onwrikbaarheid van de door
Frankrijk genomen beslissing. Het is een aanspraak met verreikende gevolgen en die met overleg gebezigd is.
Bij Vondel is van deze implicaties niets te merken. Zoals uit het
citaat op pg. 269 blijkt, behoort „(niet meer Dolph/n, maar
Conincklijcke Lely ..." tot een tussen haakjes geplaatste tussenzin
waarin de wens wordt uitgesproken dat „Loys" zijn vijanden
steeds moge vernietigen. De zelfcorrectie impliceert bij gevolg
niets, het is slechts een elegante perifrase, een stilistisch ornament
dat geen ander doel heeft dan de stof te amplificeren.
Ik moge thans herinneren aan hetgeen ik op pg. 268 gezegd
heb over het wel bijzondere gehalte van De Coninghs techniek
wanneer hij de Wtvaert als voorbeeld had gebruikt. Hij zou er dan
in geslaagd zijn om wat hij bij zijn kunstbroeder als losse ornamentiek had aangetroffen te verwerken tot essentiële structuurelementen van zijn drama. Met deze beide analyses van overeenkomstige passages moet ik volstaan, daar het te ver zou voeren
hier nog andere parallellieën aan de orde te stellen. Op grond
echter van deze twee representanten van het onderzoek moet men
wel tot de conclusie komen, dat het zeer waarschijnlijk is dat niet
De Coningh Vondels W/tvaert als Vorlage gebruikte, maar Vondel
de tragedi-comedie van De Coningh.
Hebben wij eenmaal deze stap gewaagd dan wordt daarmee de
structuur van de l7tvaert volkomen duidelijk. De lering die Vondel
in het exordium aan de machtigen der aarde voor ogen houdt en
waarin de moord op Hendrik wordt geïnterpreteerd als een beeld
van de wankele staat aller aardse heerlijkheid, vinden wij terug
in de „Conclusie ofte Besluijt" van De Coninghs drama. Evenals in
de l/tvaert worden daar de grote vorsten als „Goden" aangesproken/ en ook deze „Goden" moeten als gulden les uit het vertoonde
leren dat alle aardse macht vergaat 2 daarmee beamend wat De Coningh
enige regels eerder had geconstateerd: „'T is VANITT' maer al, wat men
hier doch begeerde" 3. In het licht van ontlening door Vondel aan
De Coningh wordt het nu ook begrijpelijk waarom in de lVtvaert het
vanitas-motief niet in dienst is gesteld van de luctus — zoals Huygens dat
deed in de gedichten voor zijn zusje Elisabeth — maar van de vrome
didactiek die waarschuwt tegen het vertrouwen op aardse hoogheid.
1

3

Tragedi-comedie, r. 1485.
Tragedi-comedie, r. 1 47 6.

2 Tragedi-comedie, r. 1488 1489.
-

273

Dit aspect van de vanitas etaleert het drama en Vondel neemt
neemt het
het eeneenover. Het
Het wijzen
wijzen op
op de
devergankelijkheid
vergankelijkheid van
van praal
praal en
en status
status
voudig over.
terecht gezien
gezien als
als de
de moralistische
moralistische verantwoording
verantwoordingdie
die
heeft Vondel terecht
De Coningh
Coningh van
van zijn
zijn spel
spel wilde
wilde geven,
geven, een
eenles
lesdie
diehaar
haaraangrijpingsaangrijpingspunt overigens uitsluitend vond in de
de moord
moord op
op koning
koning Hendrik
Hendrik en in
de individuele omslag van diens hoogste geluk
gelukinineen
eenrampspoedige
rampspoedige
dood. Voor het
het vervolg
vervolg van
van de
de geschiedenis
geschiedenis geldt
geldt de
de vanitas-les niet,
alles keerde
in de
de jonge
jonge Lodewant alles
keerde zich
zich tenslotte
tenslotte nog ten goede toen in
wijk de oude vorst als herrezen de regering weer op zich
zich nam. Vondel
heeft het emblematisch karakter, dat De Coningh
Coningh op
op zo
zo uitgesproken
uitgesproken
En waar
waar
wijze aan zijn
zijn tragedi-comedie
tragedi-comedie verleend
verleend had, willen behouden. En
kon hij beter de duiding
duiding der
der gebeurtenissen
gebeurtenissengeven
gevendan
danininhet
het exordium
dat immers o.m. de
de functie heeft
heeft de
de lezer
lezer docilem
docilemparare
parare??
Vondels uitvoerige narratio,
wij gezien,
gezien, heeft
heeft de
de functie
functie
narratio, zo hebben wij
de omslag van hoogste geluk
geluk (de
(de kroning
kroningvan
vande
dekoningin
koninginteteSt.
St.Denis)
Denis)
naar het diepste ongeluk (de dood
dood van
van Hendrik)
Hendrik)zo
zoduidelijk
duidelijk mogelijk
aan de lezer voor ogen te stellen. Daarmee loste hij de belofte in die hij andelzrvogtsn.Darmelohijdbftne
in het exordium gegeven
als in
in een
een
gegeven had:
had :de
de wankele
wankele staat
staat der
der groten als
spiegel te
te laten
laten zien
zien door het „treurspel"
spiegel
"treurspel" te
te vertonen
vertonen van
vanhet
hetFranse
Franse
hof.
Ook deze
deze visie
visie op
opde
deachtereenvolgende
achtereenvolgende gebeurtenissen
gebeurtenissen te
te St.
St.
hof. Ook
De Coningh.
Coningh. Het
Heteerste
eerstebedrijf
bedrijfvan
vande
detrageditragediDenis en Parijs, is van De
comedie begint
begint met
met de
de kroning
Denis in
in de vorm
comedie
kroning te St.
St. Denis
vorm van
van ververLIEFDE
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W"tvaert betreft, te weinig rekening gehouden met de dode en te veel
met de les van „den wanckelbaren stant".
Ook na de descriptieve narratio van kroning en moord vinden wij
bij Vondel, in de dan volgende regels 173-216, sporen terug van het
gebeuren in de tragedi-comedie. In het spel is het grote feit na de dood
van de vorst (eerste bedrijf) de uitroeping van de dauphin tot koning.
Dit vult de twee overige bedrijven, afgewisseld door betuigingen van
smart om 's vorsten dood, overpeinzing van de aardse ijdelheid, een
vertoning van de dode koning waarbij zijn dappere daden tegen „den
Thraciër" worden vermelde, een zegewens tot de nieuwe vorst als om
een Hercules zijn vijanden te mogen overwinnen 2 en de straf van
Ravaillac3.
In de zojuist genoemde regels van de Wltvaert treffen wij de op pg.
192 vermelde delen aan:
III. consolatio (r. 173-zoo), en Iv. peroratio (r 201-2.16).
III. De consolatio wordt, zoals wij op pg. 268 reeds gezegd hebben, hier
en daar onderbroken door argumenta van niet-consolatieve aard : o.a.
worden laudatief Hendriks daden tegen „den Thracier" geroemd
(r. 182-184), lugaal wordt van de jaloerse tijd gesproken die Hendriks
dagen heeft „afgemaayt" (r. 177-179). En op de reeds besproken
(pg. 268 v., 270) vertroostende argumenta van de eeuwige faam en de
troonsbestijging door de dauphin (r. 187-192) volgt de vituperatio, van
Ravaillac (r. 193-200) 4, eindigend met de regels :
En [gij] moet hier evenwel door d'alderwreetste straf
Treurspeligh dynen tijt met 's Conincx eynd volenden

(r. 199-20o).

Bij De Coningh zegt het sinneken VALSCH INGEVEN, ongeveer
veertig regels voordat het vonnis en de gruwelijke bestraffing van
Francois Ravaillac aan de orde worden gesteld:
Ik hoor aen 't gerucht, 'k wedd' dat ik 't weet,
Dat men bereedt de droeve tragedi
Van onsen Francois, die zijn Tragi-commedi
Om Henri doodt, noch moet vol-eijnden, wis5.

iv. In de peroratio (r. 201-216) wordt le. bij wijze van conclusie aan de
dankbaarheid om de opvolging van de jonge Lodewijk uiting
gegeven (r. 20 1-204), en ze. wordt een heilwens tot de nieuwe vorst
Tragedi-comedie,
Tragedi-comedie,
5 Tragedi-comedie,
8

r. 674-675.

2

r. 1292-1295; r. 1334-1361.

4

Tragedi-comedie, r. 1073-1077.
Zie pg. 27o.

r. 129 2-1 2 9 5.
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gericht (r. 205 -216) die, evenals in de tragedi-comedie, de bede bevat
dat de vijanden van de jeugdige monarch vernietigd mogen worden'.
De twee partes waaruit het laatste deel van de Wtvaert is opgebouwd
vormen een hybridisch geheel. Vooral de vituperatio van Ravaillac
doet wat vreemd aan. De regels 199-zoo kunnen wellicht als een soort
troostbrengende belofte van wraak beschouwd worden, maar op
zichzelf hebben wij hier te doen met een argumentum van de luctus, daar
de functie ervan is uit te varen tegen de veroorzaker van 's konings
dood. Op dèze plaats doet een vituperatio echter in belangrijke mate
afbreuk aan de bedoelde vertroostende uitwerking der twee onmiddellij k voorafgaande consolatieve argumenta.
De vreugdevolle stemming van de eeroratio zoekt kennelijk weer
dichte aansluiting bij de consolatio. Deze blijdschap om de troonsbestijging van de dauphin, die zo tekenend is voor De Coningh, verdraagt de Wtvaert echter niet. De Coningh schrijft een tragi-comedie en
het gelukkige einde is daar dus volkomen op zijn plaats. Vondel
daarentegen geeft zijn gedicht behalve de titel iVivaert ook die van
Treur-dicht mee, zodat het juichend majeur van de laatste 16 regels
geen slot vormt, adaequaat aan hetgeen de dichter de lezer had voorgesteld. Evenmin als in het exordium en de narratio blijkt Vondel in
dit laatste gedeelte een gelukkige greep gedaan te hebben met het delen van De Coninghs standpunt.
Ondanks het blij einde van zijn spel is het De Coningh toch gelukt
de les van de vanitas aan de lezer op te dringen. Hij is daarin geslaagd
door ook in de vreugde om de opvolging door de dauphin de vermanende lering steeds weer te laten meeklinken. Vondel echter
draagt de moraal alleen in het eerste gedeelte van zijn gedicht uit en
wel expliciet in het exordium en impliciet door de narratio van de moord
bij de koninginnekroning te doen beginnen. Daarna bekommert hij
er zich niet meer om, zodat ook het emblematische karakter dat in het
exordium op de voorgrond was gesteld niet uit de verf komt.
De opzet om een lijkdicht op Hendrik iv te schrijven, uitgaande van
de visie van De Coningh en met lichte wijziging van allerlei stilistische
details uit diens spel, mag als een schoolvoorbeeld gelden van een poging tot creatieve imitatio. Maar het drama van Vondels kunstbroeder
bezat een centrale idee die zich niet leende tot ongewijzigde transpositie naar een treurdicht, met het gevolg dat de Wtvaert een weinig
overtuigende eerste proeve van Vondels funeraire poëzie is geworden.
1

Zie de op pg. 269 geciteerde regels 208-211.
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DE FUNERAIRE VERZEN VOOR BREDERO,
VORSTIUS, MAGHTELT VAN KAMPEN
CHRISTINA VAN ERP EN HOOGERBEETS

Nieuwe funeraire gedichten volgen pas tien jaar na de Wivaert van
Hendrik Iv. Dan begint een reeks doodsdichten waarvan de bekendste
zijn de respectieve verzen bij de dood van oud-burgemeester Hooft
(1626) en bij het verongelukken van de jonge prins van de Palts 0629).
Vóór 1626 vallen Op Brero (i6i9), Lyck-dicht, op 't overladen van

D. Coenradus Vorstius (i6zz), Op het verongelucken van doctor Roscius
(1624), Op de doodt van Jongkvrouw Maghtelt van Kampen (1624)', Op
Mevrouw de Drostin van Muiden, Kristine van Erp (1624) en Op Hoogerbeets (+ 1625). Het Gespreck op het graf van veilen den Heere Joan van
Oldenbarnevelt (1625 ?) heeft zozeer een politiek karakter dat het hier
buiten beschouwing kan blijven, terwijl Op meester Joan Pietersen
Sweling (wrs. 16 24) en Op Barnevelt (1625?) bijschriften bij portretten
zijn, zij het dan met een nogal funerair karakter. Een jaar voor de dood
van de prins van de Palts, in 1628 dus, vertaalde Vondel nog het overlij densgedicht op zijn jongere broer Willem, dat beider vriend Cornelis
Plemp in het Latijn op de jonggestorvene geschreven had. De hier
opgesomde verzen uit de jaren '19, '22, '24, '25 en '28 zijn epigrammen,
met uitzondering van het gedicht voor Roscius dat een sonnet is. Het
langste is dat op Vorstius, 20 regels.
Met terzijde-lating van het vers voor Willem, de vertaling uit het
Latijn, zullen wij een moment onze aandacht richten op deze vijf epigrammen.
VOOR BREDERO 2

Het vierregelig gedichtje op Bredero is een laus, betrokken uit de
studia3 van de overledene en wel uit diens dichterschap. Vondel
fêteert Bredero uitsluitend in diens hoedanigheid als kluchtschrijver en
ter wille van het decorum schertst Vondel dan ook in zijn epitaaf. Deze
scherts komt tevoorschijn in de twee laatste regels en bestaat uit een
geestige uitwerking van de locus a loco om aan te tonen dat Bredero's
litteraire grappenmakerij in staat is zelfs de gestorvenen te doen lachen.
Om met deze lof niet in oneerbiedigheid te vervallen, moet Vondel
grijpen naar een niet-christelijke voorstelling van het hiernamaals, en
Zie pg. 279 noot 3.

2 AVB

i, pg. [79 2 ]

3

Zie pg. 81 ad

ii.
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zo wordt de plaats waar de lach opklinkt de boot van veerman Charon
waarin de zielen naar hun bestemming in de onderwereld varen :
Wien [= Bredero] Charon willig voert om sunst in d'oude schuyt,
Vermits de zieltjens droef noch lachten om zijn farcen
(r. 3 -4).
VOOR VORSTIUS 1

Voor Vorstius is de laus gegoten in een narratio en betrokken uit a.
de daad (factum) die hem het meest tot eer strekt: zijn verzet tegen
de contra-remonstrantse leer, en b. het daaruit voortvloeiend lot
(fortuna)2 : zijn ballingschap.
Het initium is ontleend a persona waarbij het verzet en de ballingschap in een perifraserende constructie gememoreerd worden :
Nu rust hy, die versmaed in ballingschap moest leven;
En bonsde van 't Altaer, den Af-god van Geneven 3.

Fortuna (r.1) nauw verbonden aan het factum (r.

z) poneert de figuur

van de overledene al dadelijk als een man die om zijn overtuiging leed
heeft moeten verduren. Daar het gaat om een religieus-politieke
kwestie, moet de lezer — om tot een juiste waardering te komen voor
zowelfortuna als factum (en daarmee voor de overledene) — vervolgens
in emotionele zin beïnvloed worden. Vondel bewerkstelligt dit door
het opwekken van de verontwaardiging en laakt te dien einde de
contra-remonstranten en hun leer in een vituperatieve amplificatio die
de regels 3-8 beslaat. In deze amplificatio wordt de gruwelijkheid van
"den Af-god van Geneven" gekarakteriseerd door de predestinatieleer in een bijzonder kwaad licht te stellen. Wanneer dan de lezer
een blik geslagen heeft in de duivelsheid van Vorstius' tegenstanders
en zijn sympathie voor de remonstrantse voorman naar evenredigheid
is toegenomen, begint de meer gedetailleerde narratio van de twee
zojuist genoemde levensfeiten die Vorstius' bestaan gestempeld hebben.
a.

Het verzet tegen „den Af-god van Geneven"

Prijzend wordt Vorstius omschreven als „geleerdheyds Roem" (r. 9),
een perifrase die er onopvallend het zijne toe bijdraagt het „gelijk"
aan de kant van de remonstranten te onderstrepen. Zou anders de
man die de roem van de (theologische) wetenschap uitmaakte, deze
1
3

^B II pg. [426]-427.
Zie VB II, pg. [426], ann. ad r. 2.
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2 Zie pg. 81 ad 8.

partij gekozen hebben? Door middel van een allegorie wordt Vorstius'
strijd tegen de predestinatieleer gekenschetst. Calvijn wordt daarbij
voorgesteld als de driekoppige helhond Cerberus en Vorstius als
degeen die
smeede ... ketenen, op dat hy temmen mocht,
Den uitgelaten vloeck van 't lasterlijck gedrogt"
„

(r. I I-I2).

De hel verzet zich hier heftig tegen en poogt door het uibraken van
dampen de voor een ieder geldende genade Gods aan het oog te onttrekken. Daarna wordt het andere feit uit Vorstius' leven gereleveerd:

b. Het lot dat hem trof waardoor hij „versmaed in ballingschap moest leven"
In een exemplum, ontleend aan de vlucht van Jacob voor Esau en
waarin de haat van de Calvinisten tegen de remonstranten tot uiting
wordt gebracht, verhaalt Vondel hoe Vorstius het land verlaten
had. De locus a modo die hèm als „afgestreên" en zijn vertrek als
„gedwongen" karakteriseert, speelt opnieuw op de emotionaliteit van
de lezer. Nu niet op diens verontwaardiging, maar op diens medelijden.
De Vorst, nu afgestreên, gedwongen te vertrecken,
Voor broeder Esau vlucht, en kiest uitheemsche plecken

(r.

17-18).

Vorstius' trouw aan zijn overtuiging vormt in de volgende regel het
slot van de narratio:
En volgt des waerheids spoor, op 't redelijcke pad

(r. 19).

In deze lof schuilt een vituperatio van de tegenpartij ; dat Vorstius „op
't redelijcke pad" blijft, impliceert dat zijn contraremonstrantse
vijanden onredelijke wegen begaan.
Een consolatieve regel besluit het epitaaf:
[Vorstius] Geeft God syn ziel: syn lijf de Vrederjcke stade.
VOOR MAGHTELT VAN KAMPEN 2

Het achtregelige versje voor Tesselschade's nichtje Maghtelt 3 is geheel
in klagende trant gehouden, want Maghtelt was een jong meisje, en
2 VB II, pg. [483].
Zie VB II pg. 427, ann. ad r. 20.
3 Zie VB II, [483], ann. bij de titel. Zoals uit een recent onderzoek bleek, stierf Maghtelt niet in mei 1624, gelijk de VB vermeldt, maar op 13 mei 1626 (zie P. Tuynman en
F. L. Zwaan, Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek. II. Gedichten
voor Huygens (Amsterdam 1968. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel LxxIII, no. 4), pg. 111.
1

,
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zoals wij weten mag de luctus bij de dood van jonge mensen heftig
opklinken'. Ook de metafoor van de afgesneden bloem die zo'n
populair ingrediënt is in de funeraire poëzie voor jonge lieden, ontbreekt hier niet.
De eerste vier regels van het versje zijn betrokken uit de locus a
causa. De oorzaak van Maghtelts sterven is de gure meimand, tegen
welke de dichter dan ook naar behoren uitvaart. Voor dit invehi tegen
de als een persoon gedachte meimaand, zoekt Vondel zijn stof in de
locus ex animi natura en kent haar twee ondeugden toe, laaghartigheid
en jaloezie op de bloeiende jeugd van Maghtelt :
De May, veraart en slinx, die trof ons maaghdepuick,
Maghtelt, toen sy u benijde 't jeughdigh blosen 2

(r. i-2).

Het verbum „blosen" heeft de direct volgende bloemmetafoor van r. 3
al voorbereid. Klagend wordt Maghtelt vergeleken met andere
bloemen die men ziet verwelken wanneer zij zijn „gesneden van haar
struick" (r. 3). Het jonge meisje, een „blancke lelie", zag men daarentegen op haar „steel... flaauwen, en beswijmen" (r. 5). Het lijkt of Vondel hier iets van de concrete doodsoorzaak onthult, maar bij nader inzicht blijkt de vergelijking toch niet meer dan de ornatus alleen te dienen :
het verwelken van bloemen door een gewelddadige ingreep (,,gesneden
van haar struick") wordt als een natuurlijk gevolg van deze destruerende handeling gezien waartegen het verwelken van de bloem Maghtelt,
nb. op haar „steel" als een onnatuurlijke gang van zaken afsteekt. Het
is de Mei, zo weet de lezer echter, die dit op haar geweten heeft.
Maghtelt is een „blancke lelie". Door de keuze van juist deze bloem
heeft Vondel een laudatief trekje aan de luctus toegevoegd, daar de
lelie verwijst naar de zuiverheid van Maghtelts leven en karakter 3.
In de bijvoeglijke bijzin, vervat in de volgende regel (r. 6), krijgt de
laas iets concreter gestalte, doordat de betekenis aangeroerd wordt die
Maghtelt gehad heeft voor de twee levenssferen waartoe zij als dochter en als jong meisje behoord had, die van het ouderlijk huis en die
van de amoureuze wereld: zij was „des vryers wensch, der oudren
soete hoop". Met een klacht om het gemiste huwelijk en het verloren
leven eindigt het gedicht (r. 7-8).
„Quo autem brevioris vitae spatium contigerit, eo vehementius nos miseret illorum,
ut si 2o. 1o. 5. 3. tantum anni” (Pontanus, Poetic. Instit. libri tres, lib. III, pg. 240).
2 blosen: bloeien (van bloemen), zie IVNT 112, kol. 2927 sub 5.
3 J. J. M. Timmers, Symboliek en iconographie der christelijke kunst (Roermond Maaseik 1947),
-

nr. 1900, 191o.
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VOOR CHRISTINA VAN ERP 1

Het epitaaf voor Hoofts vrouw is eveneens een achtregelig gedichtje.
Het kent luctus, laus en consolatio.
De luctus neemt de eerste regel in beslag. De dichter spoort daarin
aan tot een „droeven zangk" ter ere van Christina; zang als variant
op alle andere uitingen van rouw zoals het schreien of weeklagen, de
bekende argumenta van de luctus. Voor Christina is een treurige zang
echter het meest passend, daar zij dermate verdienstelijk kon musiceren dat de nu volgende laus haar kundigheden in dit opzicht vermeldt.
De regels 2-7 leveren twee laudatieve argumenta, betrokken : a. a
studiis en b. ab animi natura. a. Christina wordt geroemd als musicienne.
Zoals bij de laus der daden aan de modaliteit belang gehecht wordt
om de kwaliteit van de daad te kenschetsen 2, zo geeft Vondel hier een
inzicht in de kwaliteit van Christina's muzikaliteit door haar te
karakteriseren als de beste leerlinge van Swelingk 3. b. Ab animi natura
ontleent Vondel Christina's bescheiden hulpvaardigheid.
Tot slot de consolatio, waarin de wens wordt uitgesproken dat de
overledene de hemelse zaligheid mag genieten:
Zy erf haer prijs by Godt

(r. 8).

VOOR HOOGERBEETS 4

Vier regels telt het epitaaf Op Hoogerbeets, Oldenbarnevelds medestander, die in 1618 tot levenslange gevangenisstraf op Loevestein
werd veroordeeld. Na het overlijden van Maurits mocht hij echter
naar huis terugkeren en werd zijn straf gewijzigd in huisarrest. Hij
stierf evenwel nog in september van datzelfde jaar 1625.
Het gedichtje bestaat uit een laus en een consolatio. De laus is betrokken uit:
a. de locus ab animi natura, die als deugd Hoogerbeets' oprechtheid
releveert :
Een vroom oprechte ziel, en vrij van vuile smetten

(r. i)

;

b. de locus a studiis die de overledene eert als „de kenner van 's Lands
Wetten" (r. z) en
2 Zie pg. 83 ad c.
117E II, pg. [484].
Voor een andere opvatting van de regels 2-4, zie A7B II, pg. 484, ad r. 2-4.
4 1VB II, pg. 758.
1

3
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c. de locus a fortuna, die zijn gevangenisstraf vermeldt en in direct
verband brengt met de trouw aan zijn partij. Door deze koppeling
van fortuna aan factum — het aan de zijde der remonstranten blijven —
ontstaat hier eenzelfde laudatief patroon als in het vers voor Vorstius,
die óók aan de daad van zijn verzet tegen de contraremonstranten zijn
harde lot te danken had.
De consolatio krijgt weer haar plaats in de laatste regel en bevat de
wens :
Gods zegen daauw op 't graf daar hij begraven leit.

SAMENVATTING

Wij zien dat Vondel in deze korte funeraire epigrammen voornamelijk
laus gebruikt. Hij bouwt deze op uit één, hoogstens twee facet(ten) de
van de kwaliteiten die de overledene op het gebied van geest of/en
karakter bezeten heeft. Zo werden bij Bredero en Christina van Erp
als hun respectievelijke artistieke bekwaamheden het dichterschap en
het muzikaal talent geroemd, bij Vorstius en Hoogerbeets hun intellectuele kwaliteiten, de geleerdheid op respectievelijk theologisch en
juridisch terrein. Als waardevolle karaktereigenschap werden bij
Maghtelt de zuiverheid genoemd, bij Christina de bescheiden hulpvaardigheid, bij Hoogerbeets de oprechtheid zodat in de twee laatste
gevallen sprake is van het releveren van twee prijzenswaardige
facetten der persoonlijkheid. Een korte consolatio vormt het slot, waarbij steeds gevarieerd wordt op het argumentum, vita post mortem. De
luctus komt alleen voor in de gedichten voor de beide vrouwen. Bij
Christina in één regel, als aansporing een treurzang aan te heffen; bij
het jonge meisje Maghtelt is het gehele gedichtje ervan doortrokken,
zozeer zelfs dat een consolatio achterwege blijft.
OP HET VERONGELUCKEN VAN DOCTOR ROSCIUS

Op het verongelucken van Doctor Roscius 1 is een sonnet dat niet zoals
de hierboven besproken gedichtjes een inzicht in de persoon van de
overledene geeft door de laus van zijn bekwaamheden te zingen, maar
door de hoedanigheid van de dood als prijzenswaardig te belichten

(locus a qualitate mortis)2.
Bij een sledetochtje dat de doopsgezinde predikant en geneesheer
Roscius in januari 1624 met echtgenote en dochtertje maakte, zakten
i

IFB II, pg. [481].

z8z

2 Zie pg. 83 ad c

zij door het ijs. Het meisje was al dood toen de vader het uit het
water haalde, hij en zijn vrouw stierven kort na hun redding. Vondel
maakt het sonnet tot een huldeblijk aan Roscius' trouw en presenteert
deze gebeurtenis als een prijzenswaardig geval van huwelijksliefde.
Over het kind rept hij ternauwernood, alle licht valt op het paar en
vooral op de dokter-dominee die zijn leven op het spel zette voor zijn
verdrinkende vrouw en zijn reddingspoging achteraf met de dood
moest bekopen.
De dood, waarin of waarmee de trouw van de liefde bewezen wordt,
is een thema dat in de Renaissance in de erotische litteratuur herhaaldelijk voorkomt 1 en waarnaar Vondel zijn sonnet op Roscius kennelijk
modelleert2.
In het octaaf stelt de dichter de kwestie van de trouwe liefde aan de
orde door Roscius' daad in contrastpositie te brengen tot wat de
gewone gang van zaken in de liefde is : het omhelzen van een jonge
vrouw tussen de rozen of op het zachte bed. Niet daarin, verklaart
Vondel, ligt het bewijs van trouw, maar in het naspringen van de beminde in ijskoud water en daarmee z'n leven riskeren. Het tegenstellingenspel gaat nog verder, want waar op de winterdag alles koud
was, de temperatuur, het dode kind, de stervende vrouw, daar
„gloeit van liefde" doctor Roscius. Vondel alludeert hier op de bekende petrarkistische tournure dat de minnaar in brand staat maar dat
1 Goede voorbeelden vindt men in de emblemata-bundels. Zie bv. O. Vaenius, Amorum
emblemata (Antverpiae i 6o8), embl. 124 (pg. 246-247) waar het lemma en de eerste twee
regels van het bijschrift in de Franse redactie aldus luiden: Tardive preuve

De la foy de l'Amour trop tardive est la preuve,
La quelle seulement se cognoit par la mort.
P.T.L., Thronus Cupidinis (Amst. 16203), embl. 25, waar het lemma en de laatste regelvan
het Nederlandse bijschrift bij de prent die de zelfmoord van Dido voorstelt, als volgt
luiden :
De doodt ontbindt de liefde

De doot schilvert alleen 't vereende trou-ghemoet.
Embl. 28 uit dezelfde bundel legt er aan de hand van de plaat, Orpheus spelend voor de
dieren, juist de nadruk'r op dat de ware liefde tot „inde Hel" gaat en geen scheidsboom acht :
De doodt scheydt de Liefde niet.

Zy liepen inde Hel, indien daer waer te vinden
De Liefste; want de doot scheydt waare Liefde niet.
Embl. 22 uit dezelfde bundel laat, aan de hand van de plaat waar Thisbe zich in het zwaard
stort, zien dat voor de trouwe liefde het leven zinloos is geworden zonder de partner.
2 Vgl. ook Vondels bijschrift bij Roscius' portret, waarvan de beginregel luidt: „Hier
hebdij Roscius, door trou verongeluckt" (ØB II, pg. [482]).
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van de beminde niets dan kou uitgaat. „Coudt zynde sticht zy brandt",
zo drukt het lemma van een van Hoofts Afbeeldinghen van Minne het
pregnant uitl.
De eerste terzine beschrijft de sterfscène van de vrouw : haar laatste
woorden, de bemoediging die Roscius haar toevoegt en het opvangen
van haar laatste adem. Het argumentum van de laatste woorden had
Vondel ook gebruikt bij zijn Wtvaert ... van Henricus de Groote. Daar
liet Vondel, met De Coningh als voorbeeld, de Franse vorst op de
wijze van het middeleeuwse Adieulied zijn ziel aan God bevelen en
een ieder adieu toeroepen 2. Hier spreekt Roscius' vrouw echter niet
de geijkte woorden. Zij zegt geen „adieu" tot haar echtgenoot en er
komt geen woord over haar lippen dat ervan getuigt dat zij zich met
haar zieleheil bezighoudt. Zij roept slechts uit dat zij sterft.
Zy zuchte; och lief, ik zwijm. ik sterf. ik ga te gront

(r. 9).

Ook Roscius zwijgt over de laatste dingen. Weliswaar voegt hij haar
toe : „schep moed" (r. i o) en deze woorden zou men ongetwijfeld
religieus kunnen duiden, maar het is ook mogelijk, en waarschijnlijk
juister, het antwoord te interpreteren als : „wees niet bang, je zult niet
sterven". Wij zien dus dat Vondel wel de beproefde locus van de sterfscène hanteert, maar er niet de stereotiepe uitwerking van geeft. De
bittere verzuchting van de vrouw, de woorden van de man, onttrekken zich aan het traditionele patroon en vormen er een vrije variant op.
Dat komt vooral hierdoor, dat het er Vondel niet zozeer om te doen is
de pitoyabele situatie te schilderen waarin de stervende verkeert, als
wel om Roscius en zijn vrouw als paar uit te beelden op het meest
dramatische en pathosverwekkende moment van hun leven.
In de slotterzine wordt de dood van Roscius met één regel vermeld:
Hy voight haar bleecke schim naar 't zaligh paradijs

(r. 12).

De laatste twee regels sluiten aan bij de gedachte van het octaaf,
waarin de dood van de echtgenoot als een exempel van trouw wordt
gepresenteerd.
Vraagt yemant u naar trou, zoo zeg; zy vroos tot ys,
En smolt aan geest, en hy ging met haar adem glippen

(r. 13-14).

De dood van Roscius krijgt door deze passage de glans van een liefdesdood. De treurige coïncidentie der werkelijkheid dat man en vrouw
2

P. C. Hooft, Gedichten, ed. Leendertz-Stoett, dl. i, pg. 120, nr. xxiii.
IFB I, pg. i56-i 57, r. i6z- i68; zie ook hierboven pg. 235.
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beiden eerst na hun redding stierven, heeft Vondel gestyleerd tot
een sterven van de een om de ander. In r. i2. „volgt" Roscius de bleke
schim van zijn vrouw als een Orpheus die niet kan leven zonder zijn
Eurydice, in r. 14b wordt de dood van Roscius opnieuw afhankelijk
gesteld van het sterven van zijn vrouw. Zonder luctus, zonder consolatio
— hoogstens terloops aangestipt in r. 9 waar sprake is van „'t zaligh
paradijs" — werkt Vondel alleen de locus a qualitate mortis uit. Heeft hij
een luctus of een duidelijk onderscheiden consolatio opzettelijk uit zijn
vers geweerd, omdat hij per slot van rekening geen funerair gedicht
schreef maar een gedicht op een ongeluk — zij het dan met dodelijke
afloop — zoals de titel Op het verongelucken enz. aangeeft?
Het sonnet op Roscius, zo hebben wij gezegd, wordt door de dichter gepresenteerd als een prijzenswaardig specimen van huwelijksliefde. Hand in hand met de laudabiliteit van het geval, de dood om
wille van de geliefde, gaat het vermeldenswaardige ervan. Vondel
beschrijft hier, evenals wij dit Huygens verschillende malen hebben
zien doen, „quippiam novum". Het sonnet heeft dan ook een licht
epigrammatische toets. Dit blijkt uit het narratieve karakter dat het
gedicht eigen is, maar vooral uit het pointe-achtige slot. De laatste
twee regels (I 3b-14) bezitten immers een zeker concettisme dat al te
signaleren valt in het eerste kwatrijn met zijn spel van contrasterende
situaties, en waarvan ook r. 8 getuigt als van Roscius gezegd wordt dat
hij „gloeit van liefde, daar 't al kil is, en bevrozen". Dat een sonnet,
met de opzet iets merkwaardigs te vermelden, heel goed als funerair gedicht dienst kan doen, hebben wij gezien bij Huygens. Maar terwijl
Huygens steeds argumenta van de luctus of de consolatio opneemt, is dit
hier niet het geval, zodat de mogelijkheid blijft bestaan dat Vondel zijn
sonnet op het ongeluk van Roscius niet als funeraire poëzie beschouwde.
OP HET OVERLYDEN VAN WYLEN DEN E.E. HEERE
CORNELIS PIETERSZ HOOFD

Aan de funeraire opzet van het sonnet Op het overlyden van wylen den
E. E. Heere Cornelis Pietersz Hoofd enz. 1 valt niet te twijfelen. Laus,
luctus en consolatio laten zich duidelijk onderkennen.
OPBOUW VAN HET GEDICHT

Het eerste kwatrijn geeft de luctus te zien, het tweede de laus, terwijl
1

^B II , pg. 760 V .
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Dien Deeghlyckheyd hem ging so onbesproken breyen:
Hier aen heeft Eygebaet niet d'alderminste vlock.

Als ware hij een ridder geweest wiens harnas en glorierijke wapens bij
het graf geplaatst werdenl, zo moet nu ook van de ridderlijke oudburgemeester diens wapenrusting boven zijn graf prij ken : de „Burgemeestersrock". De tentoonstelling van dit kledingstuk heeft de functie
van het plaatsen van een openbaar ereteken. Het is het effectum dat
voortvloeit uit de bona die de overledene bezeten heeft. Wij zien dat
de drie genoemde groepen die, naar 's dichters mening, aan de luctus
(eerste kwatrijn) uiting zullen geven, een voorbereidende rol hebben
gespeeld voor de thans aangeheven lof der onbesprokenheid, berustende op een totale afwezigheid van zucht naar geld en hogere statust.
Deze laus klinkt immers des te overtuigender nu wij weten dat de
minst invloedrijken, de uit hun vaderland gevluchten, de weduwen en
de wezen, de overledene beschreien. Aan hen heeft hij vooral zijn
zorg gewijd, hoewel hij wist dat geen enkel voordeel van hen te verwachten was.
De laus is gegoten in de metafoor, zo bekend uit de Bijbel, waarbij
een deugd of eigenschap wordt voorgesteld als een kledingstuk waarmee men bekleed is 3. Het kledingstuk is in dit geval een tabberd door
Hoofts deugdzaamheid (,,Deeghlyckheyd") voor hem vervaardigd.
Geen draad is afkomstig van eigenbelang.
De locus ab animi natura waaruit de lof voor de overledene betrokken
wordt, belicht één bepaald facet : de integriteit van Hooft als stadsbestuurder. Hij wordt geschetst als een ideale dienaar van het gemenebest die de jacht naar rijkdom en eer versmaad heeft, de twee hoofdverleiders waaraan degenen die met regeringsfuncties bekleed zijn
weerstand hebben te bieden. Vooral de „staetzucht" is voor Vondel een
verderfelijke hoedanigheid in een regent, ja een „radix omnium
malorum" en een bewerker van de ondergang, zoals hij later in zijn.
Lucifer zal demonstreren. De lof geldt dus eerder de ethische kwaliteiten die Hooft tot een goed bestuurder hebben gemaakt, dan de
kundigheden die hij als magistraatspersoon aan den dag heeft gelegd.
1

ATB I I, pg. 76o, ann. ad r. 5.

De „staetzucht", dat wil zeggen de zucht naar hogere staat dan die waarin men is geplaatst, is voor Vondel de zonde bij uitstek. Dit vergrijp houdt hem vooral in zijn
dramatisch werk steeds weer bezig. Zie M.S. B. Kritzinger, Die opstandsmotief bij Vondel,
(Pretoria 193o), pg. 53 vv.
2

3

O.a.
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Jes. 59:17; 61 : Io; 64:6; Ps. 132:9; Job 29:14; I Petr. 5 : 5.
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eigenperpersoon ten goede kan komen, zich
zich inzettend
inzettend voor
voorde
de stad,
stad, beelden
beeldenHooft
Hooft
senior uit als een man die als magistraatspersoon
magistraatspersoon een
een vlekkeloos
vlekkeloosleven
leven
geleid en zo
zo een
een toonbeeld
toonbeeld isis geweest
geweest van
vanwerkelijke
werkelijke deugddeugdheeft geleid
zaamheid.
De luctus en de
de iaturae demonstratio
demonstratio zijn
zijn verdeeld
verdeeld over het
het eerste
eerste
eerste terzine,
terzine, over
over het
het deerniswekkende
deerniswekkende en het
het ontontkwatrijn en de eerste
zagwekkende Amsterdam,
als ideale
ideale
Amsterdam, terwijl de lofprijzing van
van Hooft
Hooftals
regent in het tweede kwatrijn
kwatrijn plaats
plaats vindt,
vindt, dus
dus zeer
zeer concreet
concreet temidden
temidden
van de treurnis
treurnis van
van de
de gehele
gehele stad
stad die
die in
in zijn
zijn uitersten
uiterstenvan
vanzwakheid
zwakheiden
en
van kracht
kracht vertegenwoordigd
vertegenwoordigdis.
is.
11 Zie
pg. 185.
Ziepg.
185.
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Tweede terrine. Consolatio
De consolatio gebruikt als argumentum het exemplum. Zoals Rome zich
kon beroemen op onkreukbare magistraten als Fabius en Cato,' zo kan
Amsterdam trots verklaren : „HOOFD dat was de man waer door myn'
glori wies" (r. 14). Vondel geeft hier een troost die past bij de luctus en
de laus, waarin de overledene uitsluitend betreurd en geprezen werd
als stadsbestuurder.
Dit funeraire gedicht bevat in nuce reeds het portret dat Vondel
enige maanden of jaren latere in zijn Roskam van de ideale regent zal
ontwerpen. Ook daar wordt de oudburgemeester geprezen om de
volstrekte afwezigheid van iedere baatzucht en wordt hij vergeleken
met degenen aan wie het antieke Rome zijn glorie te danken heeft. Ook
daar wordt de oude Hooft een steunpilaar genoemd, „een styl des
raeds" 3, en zijn het wederom de drie bewuste „zwakke" groepen die
hem, wiens geweten is „sonder rimpel" 4, dank verschuldigd zijn:
De wees en weduwe u, de ballingen u dancken 5.

Ronduit wordt de overleden regent daar ook genoemd een „spiegel
van de deughd" en een „voorbeeld sonder vlecken" 6.
In hoeverre Vondel ervan op de hoogte was dat een zekere baatzucht
de oude Hooft geenszins vreemd was', kan hier buiten beschouwing
blijven. Immers al zou Vondel het een en ander hebben geweten, hij
kon het in zijn gedichten niet gebruiken. Het funeraire vers eiste in
zijn lofprijzing een idealistisch portret, en de Roskam die als vituperatief gedicht gebaseerd was op duidelijke tegenstellingen en die de oude
Hooft als deugdzame enkeling liet figureren in een ondeugdelijke
maatschappij, kon evenmin details verdragen die de held verzwakte,
ter wille van historische juistheid.

Zie IVB, ann. ad r. 13.
Over het dateringsprobleem ten aanzien van de Roskam, zie P. Geyl, „De datering van
Vondel's Roskam" in het T//dschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, dl. xxx (1911), pg.
308 vv., waarin schr. met Brandt, Leven van Vondel, als jaar van vervaardiging 163o aanneemt. Daarentegen blijft P. Leendertz in „Vondel's Roskam" in TNTL, dl. xxxiv
(1915/1916), pg. 298 vv., op het standpunt staan dat het gedicht in 1626 is vervaardigd.
S IVB 111 pg. 301, r. 26.
4 ØB 111 pg. 301, r. 24.
5 IVB 111 pg. 301, r. 32.
6 IVB 111 pg. 103, r. 36.
7 Enno van Gelder, De levensbeschouwing, pg. 209, vermeldt dat Hooft de convooi-gelden
1
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heeft ontdoken en daarop Maurits' hulp inriep om zich voor straf te vrijwaren.

29 0

OVER HET
HET VERONGELUCKEN
VAN DEN
JONGEN KEURVORST.
OVER
VERONGELUCKEN VAN
DEN JONGEN
KEURVORST.
LIICK TRAENEN
LIICK
TRAENEN

van den
jongen Keurvorst.
Keurvorst. Liick
Van 1629
1629 dateert
dateert Over het verongelucken
verongelucken van
den jongen
Liick
gedicht op
op de verdrinkingsdood van
Traenen1, een 48-regelig funerair
TraenenI,
funerair gedicht
de jonge Frederik van de Palts, tijdens een zeiltocht bij
bij stormweer van
van
Den Haag
Haag naar
naar Amsterdam.
Amsterdam. De 14-jarige
14-jarige jongen kwam
kwam op
op 17
17 januari
januari
1629 om het leven, toen
1629
toen het
hetschip
schipwaarop
waarophij
hijzich
zichmet
metzijn
zijnvader
vaderen
en
edelen van het gevolg
enige edelen
gevolg bevond,
bevond,overzeild
overzeildwerd
werddoor
dooreen
eenander
ander
vaartuig ;de
de vader
vader werd
werd gerede.
vaartuig;
gered 2• Deze
Deze was
was Frederik
Frederik v,
v, die
dieeen
eenjaar
jaar
(1619-1620)
koning van Bohemen
Bohemen was
was geweest
Winterkoning!!
geweest (1619-1620) —
- de Winterkoning
maarnanadedenederlaag
nederlaagtegen
tegende
de keizerlijke
keizerlijke troepen
troepen onder Tilly
Tilly in
in
-—maar
1620 naar
1620
naar de
de Republiek
Republiek was
was gevlucht,
gevlucht,waar
waar hij
hij als
als neef
neef van
van prins
prins
Maurits in
in Den Haag
Maurits
Haag gastvrij
gastvrij werd opgenomen
opgenomen33.•
Het gedicht
gedicht is
is merkwaardigerwijs
merkwaardigerwijs toegevoegd
toegevoegd aan
aan de
de uitgave
uitgave van
van
Vondels vertaling
Phaedra, dat
dat als
als Hippolytus
HippolJtus
Vondels
vertaling van
van Seneca's
Seneca's drama
drama Phaedra,
4.
(i6z8) in
(1628)
in1629
1629in
inde
dehandel
handelwerd
werdgebracht
gebracht4.
MET HIPPOLYTUS
OVEREENKOMST MET
HIPPOLYTUS

Prof. Smit
Smit veronderstelt
veronderstelt zeer
zeer terecht
terecht dat
dat de
de Liick
Traenen, zo zij al niet
Liick Traenen,
aan het drama
de actualiteit
actualiteit van
van het
het
aan
drama toegevoegd
toegevoegd waren
waren vanwege
vanwege de
gebeuren, door Vondel tezamen
Hippolytus gepubliceerd zijn
zijn
gebeuren,
tezamen met
met de
de HippolJtus
omdat de dichter "een zekere parallellie zag tussen het lot van deomdateichr„nzkpaleigtusnhovade
Atheense prins
prins [Hippolytus]
[Hippolytus] en dat
dat van
van de
de jonge
jongekeurvorst.
keurvorst. Zoals
Zoals
Atheense
Hippolytus...
Hippolytus ... onschuldig
onschuldighet
hetslachtoffer
slachtoffer geworden
gewordenwas
wasvan
vaneen
eenwaterwatermonster
en door een
ookde
de
monster en
een wanhopige
wanhopige vader
vader werd
werd beschreid,
beschreid, zo ook
jonge
Alleen was
jonge Frederik.
Frederik. Alleen
was in
in diens
diens geval
geval het
hetwatermonster
watermonster geen
geen
zeestier
zee stier geweest,
geweest, maar
maar een schip
schip dat
dat bij
bijstormweer
stormweer(de
(de toom
toorn van
van
Neptunus
!) de schuit overzeilde
Neptunus!)
overzeilde waarop
waarop hij
hij zich
zich bevond"
bevond"5.
5.
De
De herinnering
herinnering aan
aan Hippolytus
Hippolytus heeft
heeft in
inde
de lijkklacht
lijkklacht ook
ookherkenbare
herkenbare
sporen nagelaten.
nagelaten. Zo zet Vondel
Vondel zijn
zijn vers
vers in
in met
met het
het bekende
bekende argumentum van de
uitgevarenwordt
wordt tegen
tegen het
het lot en/of
de luctus waarbij
waarbij uitgevaren
en/ofde
de
doodsoorzaak.
doodsoorzaak. Hier worden het noodlot
noodlot en
en het
het schip
schip dat
dat het
het ongeluk
ongeluk
veroorzaakt heeft, beide
beide vervloekt:
vervloekt:
VB
WB III, pg.
pg. 255-256.
Z55-Z56.
VB
W B III
III, pg. 255,
Z55, annotatie.
annotatie.
33 Vinkler
pg. 7, le
Winkier Prins
PrinsEncyclopaedie,
Encyclopaedie, dl. 99 (Amsterdam etc., 195o),
1950), pg.
pg. 6,6, 2e
ze kol. —
- pg.
Ie kol.
kol.
4 Smit,
Smit, Van Pascha
Pascha tot
tot Noah, dl. I,I, pg. 144•
144.
55 Smit,
Smit, Van Pascha
Pa!cha tot
tot Noah, dl. I,
I, pg.
pg. 352.
15 z.
11
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Ah Keurvorstelijcke siell
'k Vloeck uw noodlot, en de kiel
Die twee FREDERICKEN deylde,
Soon en vader overseylde

(r.

I-4).

Ook in het laatste bedrijf van de Hippolytus komt de vervloeking voor
als uiting van rouw wanneer Theseus, achter de gruwelijke waarheid
gekomen, zijn klacht over de dood van zijn enige zoon inzet met de
dood af te roepen over zichzelf, daar hij immers de bewerker is geweest
van de ondergang van de jonge prins :
Spelonck van Taenarus, vergetelvliet
ontfangt in uwe dampen
1
My goddelosen mensch

Een andere reminiscens is de onversaagdheid van de 14-jarige
keurvorstenzoon als het ongeluk gebeurt, een onversaagdheid
welke hem doet uitsteken boven de rest van zijn omgeving:
Daer die heldenharten sweecken,
Gaf een kind een manlijck teecken.
Silverhayr of blonde jeughd
Maeckt geen'oude, maer de deughd,
Die met kracht den nood dar weerstaen,
En kloeckmoedigh houd haere heerbaen

(r.

7-12).

Zo ook bleek Hippolytus de meerdere van zijn metgezellen, toen zijn
moed niet bezweek bij het zien van het dood brengende monster
terwijl de anderen van angst verstijfden:
de jaegers staen en kijcken,
Van vreese doods en stijf: noch sietmen niet beswijcken
2
Den moed van Hippolyt

Evenals Hippolytus in de uiterste nood zijn zinnen bij elkaar houdt en
met grote stuurmanskunst zijn verschrikte paarden in het gareel bedwingt :
Maer als een stuurman, wen in zee de baeren klotsen,
De kiel wend slincx dan rechts, en nimmer dwars aen voert
De sijde na de vloên, die hy door stuurkunst loert;
Niet anders ment hy oock de spoeyende garreelen 3

— zo ook raakt de dapperheid van Frederik geen moment uit de koers,
maar „houd haere heerbaen" (r. i z). Ook de puer-senexachtige typolo1

IVB III, pg. 252, r. 1493 1496.

3

IVB Iii, pg. 246, r. 1 33 1-1 334.

-
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2

ØB III, pg. 245, r. 131ob-1312a.

gie in de regels 9-10 (,,Silverhayr of blonde jeughd. . deughd") kan
Vondel te pas gebracht hebben omdat de Atheense prins aan zijn jeugd
de „strenge stuure zeên / Des guuren ouderdoms" 1 paarde.

OPBOUW VAN HET GEDICHT

Daar de omgekomen prins nog een zeer prille jongeling was, hebben
wij volgens de „wetten" van het decorum natuurlijk te maken met een
luctus. En zoals in het epitaaf op de jeugdige Maghtelt van Kampene
geen consolatio opklinkt, zo min is dit hier het geval. De Dick Traenen
geven een lyrisch-descriptief verslag van de causa mortis waarbij de
lugale toon geheel overheerst en slechts enkele regels voor de laus
worden vrijgegeven.

Narratio (r. 1-24)
De eerste vier, op pg. 292 geciteerde regels vormen het lyrische
initium dat al dadelijk informeert omtrent de causa van 's prinsen dood.
De dichter redigeert dit begin geheel lugaal en wel door in vervloeking
uit te varen tegen „noodlot" en „kiel" (r. 2) die samen de uiteindelijke
en concrete oorzaak vormen van het overlijden van de jeugdige Frederik. De functie van het initium is duidelijk. De lezer is omtrent het gebeurde ingelicht en tevens is hij in een stemming van toornige smart
gebracht, de juiste stemming om het verhaal dat nu volgt adaequaat te
kunnen verstaan.
Wat dan volgt is het sterk emotioneel geladen verslag van het ongeluk. Vondel zet mediis in rebus in, op het moment waarop de ramp
zich voltrekt, op het meest dramatische ogenblik als de prins zich in
doodsnood vastklampt aan de mast:
Ghy omarremt noch den mast,
Daer de dood het al verrascht

(r. 5-6).

In het beschrijvende verhaal van de dood van Frederik jr. laten zich
drie etappes onderscheiden: 1. laus van de jonge prins ; 2. laatste
woorden; 3. dood.

z. De laus (r. 7-z 2) is betrokken uit de locus ab animi natura en prijst de
kloekmoedigheid van de jongeling, die „Daer die heldenharten [de
1

IVB

III, pg. 24o, r. 1157b-1158a.

2

Zie pg. 279 v.
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sweecken, I/ Gaf ...
heldhaftige edelen van het gevolg] sweecken,
... een manlijck
teecken" (r. 7-8)
7-8) etc.
etc.
2.
2. De laatste woorden van het
het kind
kind(r.
(r.13-2.1)
13-21) zijn een dringende wanhoopskreet om redding en vormen het meest deerniswekkende deel
deel
van het gedicht.
gedicht. Evenmin als
als in het
het sonnet
sonnet voor Roscius zijn zij
zij
stereotiep. Hier geven zij een inzicht
inzicht in de hachelijke situatie en doen
een intensief
intensief beroep
beroep op het medelijden van de lezer:
Oh oh
oh vader
vader!1 kreet
kreet de
de soon,
lijf verschoon
verschoon
Redme, redme, en 't lijf
Van uw'oudste en
en eerstgeboren:
eerstgeboren:
Help o0 helpme, 'k ga verloren:
't Water
Water op de lippen staet,
staet,
En de noodscheer 's
's levens
levens draed
draed
Dun en
en teer
teer dreyght
dreyght af
afte
te knippen.
knippen.
slippen,
Bergh mijn' siel alree
alree aen 't't slippen,
In den jongsten oogenblick

(r. 13
-21).
Cr.
13-21
).

De hartroerende
hartroerende woorden,
woorden, die het
het wanhopige
wanhopige kind
kind tot
tot zijn
zijn vader
vader
roept, wissen
wissen de
de herinnering
herinnering uit aan
aan de
de heldhaftige
heldhaftige koenheid,
koenheid, het
het
roept,
„manlijck teecken"
teecken" dat
dat zoëven
zoëven nog
nog in de
de laus was
gereleveerd. De
"manlijck
was gereleveerd.
exclamaties "Oh
„Oh oh (r. 13
„o"Cr.
(r. 16),
i 6), de
de herhalingen
herhalingen „redme
exclamaties
13).).,,0"
"redme redme"
redme"
(r.
14)
en
„help
...
helpme"
(r.
16)
fungeren
als
onmiddellijke
opwekCr.
"help ... helpme" Cr. 16) fungeren als onmiddellijke opwekkers
van de
de emotie;
kers van
emotie; zo ook
ook de
de uitroep
uitroep van
van de
dejongen
jongendat
dathij
hijzijns
zijns
vaders „oudste
5) is,
is, waarmee
waarmeeeen
eencomplex
complex van
van
"oudste en
eneerstgeboren"
eerstgeboren"(r.Cr.1 15)
gevoelens
waarvan dat
dat van
van belangrijkste
belangrijkste zoon
zoonzich
zich
gevoelens wordt aangeroerd waarvan
best laat rationaliseren.
rationaliseren. Maar
Maarniet
nietalleen
alleen in
in de
de met
met pathetiek
pathetiekgeladen
geladen
het best
woorden
emotie van
zijn
woorden schuilt
schuilt het
het beroep
beroep dat
dat de
de dichter
dichter op
op de emotie
van zijn
lezers doet, ook
ook in
in de
de toestand
toestandzelf.
zelf. De
De prins
prinsverkeert
verkeertininlevensgevaar,
levensgevaar,
ieder
ogenblik kan de dood
dood toeslaan.
toeslaan. Hij
Hij bevindt
bevindt zich
zich op
op het
hetallerallerieder ogenblik
uiterste, in de grensstrook
grensstrook tussen
tussen leven
leven en
en dood,
dood, en
endat
datisisimmers
immers
uiterste,
de meest
die zich
zich denken
denken laat.
laat.
meest emotie-opwekkende
emotie-opwekkende omstandigheid
omstandigheid die
Precies
woorden wordt
wordtgebracht.
gebracht.
Precies deze
deze labiele
labiele balans
balans isis het die onder woorden
Zo duidt
de jongen
jongen met
met r.r. 17
17 „'t
,,'tWater
Waterop
opde
delippen
lippenstaet"
staet" minder
minder zijn
duidt de
concrete toestand aan - al bevindt hij zich in het water en al harmo- conretsad—lbvinthjzcewarnlhmobeeld voortreffelijk in de
de context
context van
van een
een dood
dood door
door ververnieert het beeld
drinking —
- dan
het allerallerdan wel
wel zijn
zijn psychische
psychische situatie:
situatie :de
de angst
angst isis tot het
hoogste gestegen.
gebruikt het
het beeld
beeld in
inde
deeerste
eersteplaats
plaats inin
gestegen. De prins gebruikt
overdrachtelijke zin en
en geeft
geeft daarmee
daarmee te
te kennen
kennendat
datiedere
iedereseconde
secondedede
hulp te laat
laat kan
kan zijn.
zijn.
In een tweede beeld wordt
wordt de
de aansporing
aansporinghem
hemtoch
tochzo
zosnel
snel mogelijk
2
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te hulp te komen, herhaald. Nu ontleent hij aan de klassieke mythologie de verbeelding van Atropos die de levensdraad afsnijdt. Op twee
punten past hij het beeld aan bij zijn noodsituatie, zwevend tussen
leven en dood : enerzijds door te wijzen op de fragiliteit van de levensdraad, anderzijds door te vermelden dat de noodlotsgodin thans
dreigt de fatale handeling te voltrekken (r. i 9). Dit houdt in dat zijn
levensdraad, hoe fragiel ook, nog altijd niet afgeweven is, en dat hoe
dreigend Atropos mag gebaren, zij nog steeds niet het onherroepelijke gedaan heeft maar dat dit elk ogenblik gebeuren kan. Zoals het
water op de lippen staat maar deze nog net niet bedekt heeft, zo is
Atropos wel voornemens de dunne levensdraad af te knippen maar is er
nog net niets geschied. Deze twee beelden, het ene op het vlak van de
dringende werkelijkheid, het andere op dat van de litteraire cultuur,
repeteren de dramatische positie waarin de prins zich bevindt en
scherpen de lezer de verschrikking in van diens op handen zijnde dood.
Tot in zijn allerlaatste bede toe „Bergh mijn' siel alree aen 't slippen"
(r. 20), duidt de prins op zijn grenssituatie : hij is al bijna gestorven,
maar nog is redding mogelijk. Aan de narratio heeft Vondel door dit
balanceren op de grens van leven en dood een zeer emotionele gestalte
weten te geven.
3. Het doek valt over het drama op het stormachtige Y (r. 2 2-24) en
Vondel suggereert het intreden van de dood door de beschrijving van
het wegsterven over het water van de kreten van het kind:
En de winden gingen weyen
Over 't water met uw schreyen

Luctus (r.

(r. 2 3 -34).

2 5 -3 3 )

De dood van de jongen ontlokt de dichter smartelijke uitroepen en
drie rhetorische vragen waarin de onverbiddelijkheid van het noodlot
in het geding wordt gebracht; bijvoorbeeld :
Bitter noodlot, most het sijn?
Most soo d'opgang van den Rhijn
Met sijn' Goddelijcke straelen,
In den Ystroom nederdaelen?

Iacturae demonstratio (r.

(r. 29- 33).

3 4 42)
-

Dat de dichter zulke smartelijke vragen stelt, dat hij direct na de
narratio de overledene aanspreekt als „Leydstar, hoop van 't Duytsche
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volck" (r. 25) en dat de „vader kermt in 't duyster" (r. 28), vindt niet
alleen zijn oorzaak in het feit dat een jong leven is vernietigd. De dood
van het kind heeft ook politieke betekenis en de lezer leert dan ook de
overleden prins kennen als de gehoopte wreker van zijn vader. Immers
hij
Had belooft de wraeck te wecken,
Om in Bayeren te trecken,
En na 's vyands neerlaegh, weer
Op te rechten 's vaders eer

(r. 35 - 3 8 )•

De belofte van de veertienjarige zijn verdreven vader in vorstelijke
luister te herstellen, klinkt des te geloofwaardiger, nu de dichter in de
laus de puer senexachtige-typologie heeft gebruikt om de moed van de
jonge Frederik te karakteriseren. Uit de belofte van wraak blijkt, hoe
terecht de overledene in de laus was geprezen om een dapperheid die
eigenlijk bij de rijpe leeftijd behoort, maar bovenal wordt het de lezer
duidelijk wat het verlies van een dergelijke zoon betekent.
Bij wijze van hommage aan de Winterkoning perifraseert Vondel de
Palts, waar Frederik senior gehoopt had in zijn vroegere glorie hersteld te zullen worden, door een levendige beschrijving te geven van
dit gebied. Hij hanteert hiertoe de locus ab utilitate, die de argumenta van
vruchtbaarheid oplevert welke gebruikelijk zijn voor de laus van een
landstreek'. Daar, zo schrijft Vondel, had de zoon beloofd
Op te rechten 's vaders eer;
Daer de boeren wijngaerd planten,
Aen de vruchtbre waterkanten,
Van den Neckervliet besproeyt;
Daer het jaer soo weeldigh bloeyt

(r. 3

g -42)•

Peroratio (r. 43-48)
Tenslotte beveelt de dichter zijn „droeve rijmen" aan in de gunst van
de overledene (r. 43 44) en eindigt hij met een herhaling van de eerste
vier regels (r. 45-48) van het gedicht, de vervloeking van het noodlot
en van het schip dat het ongeluk veroorzaakt heeft. De Dick Traenen
eindigen dus weer lugaal. De waarde van deze vier laatste regels
is nu echter niet meer informatief zoals in het initium, maar concluderend. Na alles wat verhaald is over het tragisch gebeuren en over de
betekenis van dit verlies voor de vader en het Duitse volk, kan de
dichter maar tot één slotsom komen : een machteloze vervloeking van
-

1

Lausberg, Handb.,
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de bewerkers van deze ramp. De pathetiek van de woorden en de
toornige smart zijn dezelfde gebleven, maar daarmee wordt nu niet
getracht de lezer in de stemming te brengen welke vereist wordt om
het relaas op de juiste manier te verwerken ; thans dient de pathetiek
om aan de gevoelens van droefheid een definitief karakter te verlenen.
De eeroratio, waarin altijd een laatste beroep op de sentimenten wordt
gedaan, brengt de lezer in een gemoedstoestand die door niets meer
valt op te heffen daar het gedicht zijn einde bereikt heeft. En hier is
door de dichter een gemoedstoestand beoogd van diepe verslagenheid
en opstandige afkeer van de veroorzakers van zoveel leed.
De Liick Traenen, die zonder een enkele consolatieve gedachte
slechts rouwen en treuren over de dood van een zo jonge en zo veelbelovende prins, zullen zeker uitdrukking hebben gegeven aan het
algemene gevoelen dat dit ongeluk verwekte. Aan de eisen van het
movere, die deze jammerlijke en vroegtijdige dood aan de dichter stelde,
heeft Vondel ruimschoots voldaan, met name in de passus waar het
reddeloos verloren kind zijn vader om hulp smeekt.
LYCKKLAGHT OVER ERNEST KAZIMIR

Wanneer Ernst Casimir, de Friese stadhouder, op 5 juni 163 z sneuvelt
bij het beleg van Roermond, schrijft Vondel zijn Lyckklaght over
Ernest Kazimirl, die uit I I strofen van vier regels bestaat en in tegenstelling tot het vers voor de jonge keurvorst eindigt met een troost in
het laatste kwatrijn. Dit bevat overwegingen waardoor de dood van de
stadhouder ook als aanmerkelijk minder noodlottig mocht gelden
dan die van de jonge keurvorstenzoon. Daar was het immers een kind
geweest dat bij een ongeluk en zonder de in hem geïnvesteerde hoop
te hebben ingelost, was omgekomen. Hier betrof het een 5 8 jarige,
-

eervol gesneuveld tijdens de campagne tegen de Spanjaarden, na een
leven in dienst van de vrijheidsstrijd, en twee zonen nalatend. De
dapperheid van de grijze graaf en zijn mannelijke nakomelingen vormen dan ook de loci waaruit de troost betrokken is.
OPBOUW VAN HET GEDICHT

De Lyckklaght bestaat uit II kwatrijnen waarvan de eerste zes de
luctus bevatten. De iacturae demonstratio beslaat de daarop volgende
vijf terwijl de consolatio het laatste kwatrijn constitueert.
1

IVB

III, pg. 382-383.
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De strofen 1-6. Luctus (r. 1-24)
Het initium van het gedicht is, evenals in het vers voor oudburgemeester Hooft, ontleend aan het adiunctum van de overledene. Dit
adiunctum is hier niet beperkt tot een bepaalde stad waaraan de gestorvene door middel van zijn bestuursambt was gebonden, maar uitgebreid tot de „gemeent", het volk, dat in Ernst Casimir de stadhouder
en vooral de legeraanvoerder betreurde. De dichter zet echter — en dit
in tegenstelling tot het procédé in het gedicht voor de Amsterdamse
magistraat — het volk niet tot schreien aan, maar juist tot het staken
van het rouwmisbaar om in versteend verdriet ter neer te zitten. Er is
voor dit verschil geen bepaalde reden aan te wijzen. Vondel varieert
slechts binnen de mogelijkheden die het argumentum, de gehele stad treurt /
iedereen treurt hem biedt.
De aansporing is gegoten in de vorm van een similitudo waarbij
de smart van „dat marmerbeeld" als exemplum wordt voorgehouden.
Soo staeck misbaer, medoogende gemeent,
En treur, gelijck die troosteloose vrouwe,
Dat marmerbeeld, 't welck stom, niet sucht nocht steent

(r. 2-4) .

Met dit „marmerbeeld" wordt verwezen naar Niobe die volgens het
verhaal in de Metamorphoses door de pijlen van de wrekende Apollo en
Diana in één slag al haar kinderen verloor en als zodanig representatief
genoemd kan worden voor een verdriet dat de menselijke draagkracht
te boven gaat. Als een tweede exemplum wordt aan de „medoogende
gemeent" Andromache in haar leed om de dood van Hector voorgehouden : een figuur wier smart tegelijkertijd voorbeeldig en toonaangevend is voor de droefenis die men gevoelt en gevoelen moet om
het sterfgeval van Ernst Casimir :
Aleveneens sat Andromach beneepen,
Doen sy helaes ! de leyde maere ontfing:
Doen Trojes vest het lijck door 't stof sagh sleepen,
En 't kermen boven alle daecken ging

(r.

9-12) .

Het laatste beeld, dat van de treurende Andromache, richt, meer dan
dat van de in rouw versteende Niobe, de aandacht op de oorzaak van
de droefenis der „medoogende gemeent". Net als deze had Andromache een gesneuvelde krijgsman te bewenen, een verzorger die haar
door het „bedrieghlij ck lot des oorlooghs" (r. 13) was ontnomen.
Tegen dit oorlogslot vaart de dichter uit, en dat wordt het tweede
argumentum van de luctus (r. i 3-20). De onbetrouwbare oorlogsfortuin
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wordt hier beladen met de schuld aan Ernst Casimirs dood. Onbetrouwbaar, omdat de blijdschap om de behaalde victorie omgezet
wordt in jammer om de dood van de veldheer :
't Gequetste breynl weeght meest, de zege minst

(r. 20).

De luctus wordt afgesloten met drie vragende uitroepen in de waar is
gebleven-toonaard (r. 21-24). Gevraagd wordt a. waar de dapperheid van
de graaf gebleven is (r. z1), b. waarom zijn oog niet meer blaakt van
vurige gloed (r. 2 2), een vraag die te beschouwen is als variërende herhaling van de eerste, wanneer men bedenkt dat het oog beschouwd
wordt als de spiegel van de psychische gesteldheid 2. Mogelijk wilde
Vondel hier opnieuw zinspelen op Hector want het van vurige krijgslust schitterende oog wordt verbonden met één enkele handelingssituatie vóór Ernst Casimirs dood, nl. het moment „doen hy den helm
opsette" (r. 23), wat de helmpassage in de Ilias in de herinnering
roepti. De laatste vragende uitroep, c., betreft het contrast tussen de
levende en de dode held:
Hoe ongelijck is dees nu

KAZIMIR?

(r. 24),

waarbij het Hector-motief duidelijk aan den dag treedt omdat Vondel
hier de letterlijke vertaling geeft van Aeneis, lib II, r. 272-273, „quantum
mutatus ab illo / Hectore". Ernst Casimirs Hectorschap loopt als een
goed zichtbare draad door de luctus, wat wellicht te danken is aan de
enigermate overeenkomstige situatie waarin de Trojaanse held en
de Friese stadhouder verkeerden : beiden waren omgekomen tijdens
een beleg. Verder reikt de parallelie niet. Ernst Casimir behoorde niet
tot de belegerden, maar was integendeel de belegeraar; hij viel ook niet
in een fatale strijd van man tegen man maar werd getroffen tijdens een
inspectiebezoek aan de loopgraven die om Roermond gelegd waren 4.
Dat er geen diepere parallel voorhanden was, zal Vondel niet als een
bezwaar gevoeld hebben. Evenals in het lijkdicht voor de jonge prins
Frederik is een lichte uiterlijke overeenkomst misschien al voldoende
geweest om het proces van de postfiguratie in gang te zetten.
Ernst Casimir was door een vijandelijke kogel in het hoofd getroffen (zie IVB, III,
ann. ad r. 20).
2 Zie b.v. Pierius Valerianus, Hieroglyphica (Basileae 2567), lib. xxxiii B, C, pg. 233:
„oculis explicantur motus animorum ..."
3 Ilias, lib. vi, r. 466-475. De helm, althans de helmbos, is overigens onverbrekelijk met
Hector verbonden. De held wordt immers gekenmerkt door het epitheton xopu&aioXoq,
„met wuivende helmbos ".
4 Wlinkler Prins Encyclopaedie, dl. 8 (Amsterdam etc., 1950), pg. 276, ze kol. — 277, ie kol.
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De strofen 7-10. Iacturae demonstratio (r. 2 5 -40)
In de iacturae demonstratio maakt de lezer kennis met Ernst Casimir
zoals deze zich in zijn kwaliteit van veldheer gedragen heeft en zoals
men hem voortaan zal moeten missen. Vondel levert daartoe een
descriptio waarin de thans overledene geschetst wordt midden in zijn
krijgshaftige activiteiten: moedig dravend te paard, het bliksemend
zwaard in de vuist, een tafereeltje dat de (dappere !) militair te velde in
beeld brengt en waarbij iedere schans en elk bolwerk het doel van de
bedrijvigheid zou kunnen zijn, maar dat Vondel hier toepast op het
oorlogswerk rond Roermond : Ernst Casimir „die flus soo braef te
paerde / Noch draefde" (r. 25-26a)
eyschte fier met schitterenden swaerde
Den sleutel van het strijdbre Gelderland

(r. 27-28).

Dit portret brengt verhevener momenten in beeld dan de werkelijkheid
van de laatste ogenblikken geweest was. In het gedicht wordt het
beeld van een held opgeroepen staande voor de vesting en de overgave
eisend, realiter werd Ernst Casimir op de zo even vermelde inspectietocht dood geschoten. Het is mogelijk dat Vondel met „flus" op een
meer verwijderd tijdstip dan de laatste levensuren doelde, maar dit
adverbium uit r. 2 S , zo direct geplaatst na de droeve verwondering
over het contrast tussen de levende en de dode held in r. 24, suggereert
een onmiddellijk verband tussen de dood en de genoemde oorlogsbedrijvigheid. Door de aldus ontstane verfraaiing tendeert het portret
van Ernst Casimir naar een schets van de qualitas mortis, en wel als het
sneuvelen tijdens de strijd, wat bovendien de Hectorparallellie in de
hand werkt omdat de Trojaanse prins vechtend de dood had gevonden.
Het tafereel, waarin de held te paard over het veld draaft en de
stad opeist, maakt Vondel enkele malen dienstbaar aan de actuele
oorlogstoestand. De graaf zal voortaan niet meer „swarde Spanjerds jaegen / In 't vlacke veld" (r. 3 3 - 34a). Hij zal voor geen 'stad of
slot meer het beleg slaan (r. 34 - 35), zal „de Veluw niet meer vegen"
(r. 3 7), noch met de Spaanse dwingeland oog in oog staan en hem
trotseren (r. 4o). De ontkenning van al deze krijgsdaden d.w.z. het
feit dat Ernst Casimir nooit meer deel zal nemen aan het oorlogsbedrijf, en de enkele regels waarin de dichter de gestalte van de graaf
tekent zoals hij thans in zijn dood neerligt, het haar rood gekleurd van
bloed (r. 3z - 33), brengen de lezer de onherroepelijkheid van het verlies onder het oog en verlenen de iacturae demonstratio een dwingend
karakter.
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Vondel heeft het portret van de overledene opgebouwd uit de locus
ex animi natura en wel vanuit een der vier hoofddeugden, de fortitudo, de
dapperheid die de krijgsman het meest tot eer strekt. Van de andere
hoofddeugden rept hij niet. De wijsheid, de rechtvaardigheid, de gematigdheid die de graaf als bestierder van zijn provincies voor een
lofdichter toch zeker bezeten zal hebben, worden verzwegen. Niet
omdat Vondel hem dergelijke eigenschappen heeft willen ontzeggen,
maar omdat hij hem uitsluitend wilde eren in de functie waarin hij
gestorven was, als veldoverste. De aard van Ernst Casimirs dood
blijkt dus bepalend te zijn geweest voor het licht waaronder Vondel
hem wilde zien.

Strofe z r. Consolatio (r. 4 1-44)
Ook de troost in de laatste vier regels spreekt over de gestorvene
slechts als militair en noemt met name de „dapperheden" (r. 41), waarvan wij even te voren de lof hebben horen zingen:
De Hemel wil dees dapperheden kroonen
Met eeuwigh heyl

(r. 41-42a).

Naast het hemels loon dat tot troost strekt, wordt ook een aardse
vertroosting aangeboden door het naar voren brengen van de beide
zonen van de stadhouder, in wier gemoedsgesteldheid zich de vader
weerspiegelt. Dit laatste wil, binnen de context van het gedicht dat ons
Ernst Casimir uitsluitend als moedig militair heeft doen kennen, opnieuw de dapperheid aan de orde stellen. Het krijgsmanstalent van de
stadhouder blijkt ons niet voor goed ontzegd te zijn, het ontvangt
slechts een jeugdiger vorm in de figuur van de beide zonen. Zo is de
fortitudo de spil waarom het vers draait, zowel in de luctus als in de
iacturae demonstratio en de consolatio.
VITVAERT VAN MIJN DOCHTERKEN

Een jaar na het overlijden van Vondels zoontje Constantij ntj e' voor
wie Kinder-Lyck geschreven werd2, moest de dichter zijn Vitvaert van
min Dochterken 3 schrijven voor het op 1z september 1633 begraven
Saartj e4.
Het jongetje stierf in 163z.

2 ØB III pg. 388.
,

3

ØB III, pg. 396 V.

4

J. Melles, Joost van den Vondel (Utrecht 1 957), pg. 37, noot 7r.
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Kinder-Lyck is geen funerair gedicht; het deelt geen doodsoorzaak
mee, geeft geen lofprijzing van de gestorvene, terwijl de schreiende
moeder geen andere functie heeft dan vertrekpunt te zijn voor de
troost. Hoewel de behandeling van het gedicht dus buiten deze studie
valt, zullen wij Kinder-Lyck hier toch ter sprake brengen en wel in
zoverre het als tegenhanger van Vitvaert beschouwd kan worden.
VERSCHIL VITVAERT EN KINDER-LYCK

De gedichten voor het dochtertje en voor het zuigelingetje bezitten
een zekere gemeenschappelijkheid, doordat in beide verzen het gestorven kind geschetst wordt in vreugde en onbekommerdheid. Desniettemin staan de twee gedichten diametraal tegenover elkaar. In het
geval van Constantijntje was de beschrijving van het blijde leven in de
hemel ontsproten aan de even vrome als artistieke verbeelding ; zij
werd vaag en algemeen gehouden, niet gedetailleerd uitgebeeld, omdat een bovenaardse gelukzaligheid nu eenmaal niet in scherpe concreetheid kan worden weergegeven. En zij had als doel de wenende
moeder en, over deze heen, alle lezers, uit het lieftallige transcendentale visioen de consolatieve les te doen putten van het "Eeuwigh
gaat voor oogenblick".
Het beeld van Saartje's kleine-meisjes-leven daarentegen is niet ontleend aan de dichterlijke verbeelding van haar vader, maar aan de
alledaagse realiteit. Er is niets vaags aan deze werkelijkheid, zij is
nauwkeurig geleed in de concrete bezigheden van een kinderlijke
activiteit: touwtje springen, zingen, hoepelen, schommelen, met de
pop spelen, bikkelen. De beschrijving hiervan heeft bovendien een
heel andere functie dan de beschrijving van het leven van het cherubijntje, want Vondel onthult er geen vertroostend en hemels heden
mee, maar herschept er een smart-verwekkend aards verleden in. Juist
door het realisme in de descriptio van het kinderspel wordt de aandacht
met pijnigende nauwkeurigheid uitsluitend gericht op het aardse dat
nu voorbij is. Zo verschijnen de gedichten op Constantijntje en
Saartje als elkanders spiegelbeeld en contrast: in beide gevallen staat
de portrettering van het kind centraal, maar in Kinder Lyck gaat het om
het hemelse kind van nu, vaag getekend in zijn geluk — in Vitvaert
gaat het om het aardse kind van vroèger, scherp getekend in een verleden dat voorgoed voorbij is. Troost roept het cherubijnenvisioen op,
smart het herdenken van het spelende Saartje.
-
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vituperatief accent zodat men kan spreken van een uitvaren tegen de
dood zoals dat tot een der argumenta van de luctus gerekend kan worden.
De uitval gericht tegen de schuldige herinnert aan het begin van de
Dick Traenen, maar de felheid die de dichter daar aan den dag gelegd
had, is hier niet aanwezig. De toon is gedempter, de emotionele vervloeking in de Liick Traenen heeft plaats gemaakt voor een met overleg getekend vituperatief portret van de dood, een definitio waaruit
men de hoedanigheid van de dood te weten kan komen.
Het wezen van deze dood — als vrouwelijke figuur gepersonifieerd —
is natuurlijk wreed. In r. 1 wordt zij als „fel" aangeduid en in de rest
van de strofe wordt haar aard nader toegelicht door de tekening van
haar bedrijvigheid, pijlen richtend op vrolijke kinderen — in plaats van
op oude lieden — en lachend bij het schreien van de moeders der kleine
slachtoffers.
Het beeld van de pijlen schietende dood wordt door mejuffrouw
Van de Graft geïnterpreteerd als een ontlening aan de Ouden bij wie
Diana als doodsgodin speciaal gold voor vrouwen, terwijl de mannen
aan Apollo onderworpen warent. Marc Heyer daarentegen wil aantonen „dat Vondel in zijn dood-verbeelding gebruik heeft gemaakt
van het middeleeuwse pestbeeld" 2, hoewel dit volgens de schrijver
nog niet behoeft te betekenen dat Saartje aan de pest gestorven was.
„Doch wel wijst de woordverbinding 'felle' en 'dood' in de richting
van die gevreesde ziekte", zo vervolgt hij 3. Of de door Heyer bedoelde verbinding van adjectief en substantief in het algemeen verwij st naar de pestdood, laat ik in het midden, maar het is wel zeer
aannemelijk dat Vondel in Vitvaert aan die combinatie deze speciale
betekenis heeft toegekend, daar Saartje waarschijnlijk is bezweken aan
een ziekte die als sterk verwant met de pest werd opgevat, nl. de
pokken.
In het najaar en de winter van 1633 werd Amsterdam door pokken
geteisterd. Anderhalve maand na Saartje, op 25 oktober, overleed
Dionys Vos eraan4 — waarschijnlijk stierf hij aan de hevigste vorm, de
i Verzen van Vondel, ed. C. Catharine van de Graft (Rotterdam 1929), pg. 5 2, „Uitvaart
van mijn Dochterken", ann. ad r. 3.
2 Marc Heyer, „Het pestbeeld bij Vondel" in Vondelkroniek, jrg. II (I 93 1), pg. I I 3 .
S

„Pestbeeld", pg. 116.
cum eheu! mortifer eum ex improviso morbus invadit, variolarum ista tetra pestis
..." in Io. Guil. de Crane, „Oratio de Vossiorum Iuniorumque familia", Annales
Academiae Groninganae 1819-182o (Groningae 18 2 1), pg. 1 8. Zie ook C. S. M. Rademaker,

4 „ ...

Gerardus Jeannes Vossius (1577-1649) (Zwolle 1967, Zwolse reeks van taal- en letterkun-

dige studies, nr. 21), pg. 259.
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van mejuffrouw
mejuffrouw Van
Vande
deGraft
Graft—,
-, omdat deze
deze naar
naar de
de
essentie samenviel met het
essentie
het traditionele
traditionele pestbeeld.
pestbeeld. Onder
Onderhet
hetantieke
antieke
beeld van de pijlen
beeld
pijlen afschietende
afschietende godin zou dan
dan een
een voor
voor alle
alle tijdgetijdgetoespeling op de doodsoorzaak van het dochtertje
noten verstaanbare
verstaanbare toespeling
schuil kunnen gaan. Wanneer wij veronderstellen dat Saartje is over- schuilknega.WrwijveondstlaSrjeiovleden aan de
de in
in Amsterdam
Amsterdam heersende
heersende epidemie,
epidemie, dan
dan impliceert
impliceert dit
dit
dat bij
bij een
een jeugdig sterfgeval behoort
dat Vondel het klaagargumentum dat
-—en
totuiting
uitingbrengt
brengt—- eveneens
eveneensveractualiseerd
veractualiseerd
en zoals
zoals Hecuba
Hecuba het tot
heeft.
heeft. Onder de algemene
algemene strekking
strekking van het
het argumentum dat
dat de
de dood
ouderenheeft
heeftneergeneergein zijn wreedheid
wreedheid het kind
kind vóór
vóór de
de ouders
ouders ofofouderen
veld, ligt
ligt daar
daar een
een speciale
speciale verwijzing
verwijzing naar
naar de dood
dood van
vanSaartje:
Saartje: de
de
„pestdood"
1633, die
die de
de ouderdom
ouderdomspaarde
spaarde en
en de
dekinderen
kinderen trof.
trof.
"pestdood" van 1633,
Het is dus
(r. i-z)
dus mogelijk
mogelijk de
de bekende
bekende beginregels
beginregels (r.
1-2) aldus
aldus te
te interinterpreteren:
de wreedaardige
kinderpokken,die
die nu
nu dood en
preteren: de
wreedaardige kinderpokken,
en verderf
verderf
3 filiae"
1i „Non
"Non aberant
aberant nigricantes
nigricantes maculae,
maculae, signa
signapessima
pessimaetetAoLtio
ÀOL[LOU
filiae" tekent
tekentPetrus
Petrus
Burmannus aan
van Petrus
Petrus Cunaeus
Cunaeus (1725). Zie De
De
Burmannus
aan in
in zijn
zijn uitgave
uitgave van de briefwisseling van
Crane, Oratio, pg. 18
18 noot 42, waaraan
waaraan ik het citaat
citaat ontleend
ontleend heb.
heb.
2
Dit blijkt
blijkt uit het slot
slot van
van de
de brief
briefdie
die Petrus
Petrus Cunaeus
Cunaeus op 77 november
november aan
aan Vossius
Vossius zendt
zendt
• Dit
bij
bij het overlijden
overlijden van diens
diens zoon.
zoon. Hij
Hijschrijft:
schrijft:„Nescio
"Nescioananintellexeris
intellexerisetiam,
etiam,D.D.Vorstii
Vorstii
domum nunc funestam esse. Obiit
Obiit etiam
etiam filiolus
filiolus ejus,
ejus, natu
natu maximus,
maximus, ex
exhoc
hocEpidemico
Epidemico
morbo".
Joan. Vossii
Vossii etetclarorum
clarorum virorum
virorum ad
adeum
eum epistolae,
epistolae, ed. Paulus
Paulus ColomeColomemorbo". Zie Gerardi Joan.
sius (Londini
virorum ad
adVossium
Vossiumepistolae
epistolae—- nr. CLXXXIII,
CLXXXIII, pg.
(Londini1690),
1690),dl.
dl.IIII—- Clarorum virorum
pg. 1I8,
i18,
1Iee kol.
kol.
83 Blijkens
Blijkens een
een brief
briefvan
vanBarlaeus
Barlaeus aan
aan Petrus
Petrus Cunaeus.
Cunaeus. Zie
ZieCasp.
Casp.Barlaeus,
Barlaeus, Epistolae (Amst.
1667), nr. 224, pg. 486.
486.
4 Zie
Zier.r.25-27:
25-27:„Maar
"Maar wat
wat gebeurt?
gebeurt? terwijl
terwijl het
hetzich
zichvermaackt,
vermaackt, /IZoo
Zoowort
worthet
hethart
hart
geraackt,
geraackt, /I (Dat
(Dat speelzieck
speelzieckhart)
hart)van
vaneenen
eenenscharpen
scharpenflits."
flits."
55 Zie
Ziepg.
pg. 304
;04 noot 44
66 Zie
ZieVossius
Vossiusininzijn
zijnbrief
briefaan
aanMericus
MericusCasaubonus
Casaubonus (Epistolae, dl. I,
I, nr.
nr. ccLxIx,
CCLXIX, pg. 274,
274,
ze
2e kol.).
kol.).
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brengen, hebben het niet gemunt op
op de
de ouderen,
ouderen, maar
maar op
op de
de vrolijke
vrolijke
jeugd.
tegenstelling tot
tot Kinder-Lyck
Kinder-Lyck wordt
de eerste
eerste strofe
strofe van
van
In tegenstelling
wordt in de
Vitvaert niet onmiddellijk
onmiddellijk aandacht
aandacht gevraagd
gevraagd voor het
hetindividuele
individuele
de zaak
zaak van de
de dood
dood der
derkinderen
kinderenininhet
hetalgemeen
algemeen
geval, maar wordt de
als de
de luctus is afgesloten en de tweede strofe
strofe
aan de orde gesteld.
gesteld. Pas
Pas als
begint, wordt de
begint,
de aandacht
aandacht op
op dat
daténe
éneoverleden
overleden meisje
meisje gericht,
gericht, het
het
vrolijke Saartje.
Saartje.

De strofen
strofen

2,

3, 4. Laus (r. 6-24)
J,
6- 2 4)

levens bezigheden van
van het
hetdochtertje
dochtertjeworden
wordenop
oplaudatieve
laudatievewijze
wijze
De levensbezigheden
voorvolwassenen
volwassenengebruikelijk
gebruikelijkisisde
de
verhaald, zoals het in het lijkdicht
lijkdicht voor
oftalenten
talentenop
op te
te sommen.
sommen. Van
Van een
een dergelijke
dergelijke
prijzenswaardige daden of
kinder/aus
ook sprake bij Pontanus,
Pontanus, wanneer
wanneer hij
hij de
de loci laudationis
kinderlaus isis ook
voor het
het gestorven
gestorven kind
kind o.a.
o.a.afleidt
afleidt „ab
"abantibus,
artibus, ad
adquas
quasilla
illaaetas
aetas
incumbit"l.
incumbit"1.
Van Saartje
Saartje nu worden
worden de
de kinderlijke
kinderlijke activiteiten
activiteiten herdacht,
herdacht, haar
haar
leventje van
van spel
spel en
en vermaak.
vermaak. Haar
Haar modus
modus vivendi
vivendi van klein
leventje
klein meisje
Kinder-Lyck het leven van het cherucheru- wordthiegscl,zan
wordt hier geschilderd, zoals in Kinder-Lyck
bijntje
geschilderd was.
Saartje deed, werd
werd steeds
steeds op
opprijzensprijzensbijntje geschilderd
was. Wat Saartje
waardige wijze
wijze verricht:
verricht :"vlugh
„vlughtete voet"
voet" was
was ze
ze in het
het touwtje
touwtje
waardige
springen (r. 9), "zoet" zong ze het Fianeliedje (r. 10), hoepelen deed zespringe(.9),„zot" heFianldj(r.1o),pe z
als aanvoerster van een
als
een levendig
levendig groepje
groepje (r.
(r. 13),
13), het
hetschommelen
schommelenbebe5), ze
ze speelde
speelde met
met haar poppen
poppen zoals
zorgde haar dolle pret
pret (r.
Cr. 115),
zoals dat
dat in
in
de
een echt
echt meisje
meisje behoort te
te liggen,
liggen, daar
daar het
hetpoppenspel
poppenspel
de aard van een
immers het „voorspel"
immers
"voorspel" van
vanhaar
haarlatere
laterevolwassen
volwassenbezigheden
bezighedenbetebetekende. Om de
de lijst van kinderspelen
kinderspelen af
af te sluiten, waaraan het dochterdochtertje haar
haar bestaantje
bestaantje had
gewijd, noemt
noemt Vondel
Vondel nog
nog het
hetbikkelen
bikkelen
tje
had gewijd,
(r. 19-2.2).
19-22).
De opsomming
opsomming van
van al
al die
die kinderlijke
kinderlijke bezigheden
bezigheden wordt
wordt omsloten
omsloten
dat zorgt
natura, dat
zorgt voor
voor de
dealgemene
algemene
door
het argumentum
argumentum ab
ab animi
animi natura,
door het
prijzende teneur waarin het spelleven
prijzende
spelleven van
van Saartje
Saartje wordt
wordt gehouden:
gehouden:
blijkt uit
uit str.
stro 2, waarin de beschrijving van
Saartje is
is levenslustig.
levenslustig. Dat blijkt
„daden" ingeleid wordt
de "daden"
wordt door
doorde
de verzekering
verzekeringdat
dathet
hetkind
kindwas
was„wuft
"wuft
; dat
De vreught...
vreught ...van
vandedebuurt"
buurt"(r.(r.7-8)
7-8);
datblijkt
blijktook
ookuit
uit
en onbestuurt, /I De
de beschrijving
beschrijving van
van de
de "daden"
„daden" beëindigd wordt door de
str. 4 waar de
stro
de
"had dat zoete leven I/ Om geit
gelt noch
noch goet
goet gegeven"
gegeven"
opmerking dat zij „had
1

III pg. 242.
Poelie. IInst.,
nst., lib. III,
241.
Poetic.
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(r. 23-24). Eerst vanuit de anderen, de „buurt", daarna vanuit het
meisje zelf, wordt de blijheid als positieve karaktereigenschap van
Saartje vermeld. En het is dan ook deze kinderdeugd, waarmee de
dichter de speldaden gekleurd heeft waaraan het dochtertje zich zo
overgegeven had gewijd.
De strofen f, 6, 7. Luctus (r. 25-42)
De lans vindt zijn einde in de strofe waarin de causa mortis wordt uitgewerkt. De dood overrompelt het kind en treft haar speelziek hart
midden in haar spel, met „eereen scharpen flits, / Te dootlick en te
bits" (r. 27b-28). Deze voorstelling van zaken is sterk pathos-verwekkend. Enerzijds wordt door het voelbaar maken van Saartje's
kinderlijke onschuld en speelse vrolijkheid een beroep gedaan op het
medelijden van de lezer, vooral ook door het beeld waaronder het
sterven wordt aangeduid : het hart wordt doorboord met een pijl, het
hart van een kind dat midden in haar zorgeloos spel nergens op verdacht is. Anderzijds wordt de verontwaardiging jegens de dood gestimuleerd : het hatelijke moorden van onschuldige kinderen, waarvan
in strofe i sprake was, wordt in het geval van Saartje onbarmhartig gedemonstreerd. Medelijden en verontwaardiging worden gaande gemaakt en daarmee is het klimaat van de luctus weer binnen het gedicht
gebracht.
De laatste twee strofen zijn gewijd aan het rouwbetoon. Dit gaat
niet van de ouders of de moeder uit, maar van de vriendinnetjes. Als
een jammerende schaar staan zij om de dode (str. 6) en versieren, zoals
dat gebruikelijk is, het lijkje (str. 7).
De vraag doet zich direct voor, waarom Vondel de buurmeisjes in
het centrum van het rouwceremonieel geplaatst heeft. Hoewel in de
realiteit van het 17e-eeuwse leven inderdaad voor de speelnootjes
de taak was weggelegd om de „hoofden der kinderlij kj es met lijkkransjes te versieren" 1, is het toch opvallend dat Vondel de kameraad' Het was de taak van de speelnootjes het gestorven kind het lijkkransje op het hoofd te
plaatsen. Zie G. D. J. Schotel, Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw
(Haarlem 1869), pg. 445. — Een afbeelding van een dergelijk lijkkransje verschaft het tedere
portret van de kleine Joost van de Bembden op zijn doodsbed, geschilderd door Ferdinand Bol (Collectie Six, Amsterdam). — Het bekransen van het hoofd der doden was,
evenals het bekransen van het hoofd bij bruiloften, een gewoonte die teruggaat op de Oudheid. Hoewel het vroege christendom zich ertegen verzette, bleef het gebruik onverminderd in zwang (Reallexikon furAntike und Christentum, vol. ri (Stuttgart 1954) pg. 454 vv.).
,
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jes en niet zichzelf en Maaike tot de hoofdpersonen in het treurbedrijf
heeft gemaakt. Evenals in Kinder-Lyck laat de dichter zijn eigen persoon
geheel buiten beschouwing, terwijl Maaike slechts indirect aanwezig is,
namelijk in zoverre zij deel uitmaakt van de groep der „droeve moeders" die schreien als hun kind sterft door de pijlen van de wreed
lachende dood (r. 5 -6). Wij mogen hieruit natuurlijk geen conclusie
trekken omtrent de gevoelens van de ouders. Het is de in-achtneming
van het decorum die Vondel hiertoe geleid heeft. Die kring wordt
treurend door de dichter ingevoerd, waarbij de gestorvene in haar
dagelijkse bezigheden (waarvan de lezer zo juist op de hoogte is
gesteld) het dichtst betrokken was. Bij volwassen doden zijn de belanghebbenden bij de dood, zoals wij weten, de — vaak gepersonifieerde — beroeps- en levensmilieu's 1 of ook wel kwaliteiten, die treuren
of tot rouw aangezet worden. Door hun smart geven zij de plaats aan
die de overledene in de maatschappij had ingenomen. Zo bedreef
Amsterdam rouw om zijn magistraat Pieter Hasselaer, deden de ballingen, weduwen en wezen dat om oudburgemeester Hooft, de „medoogende gemeent" om Ernst Casimir, terwijl op het graf van Brechje
Spiegel de Chariten treurden. Nadat wij door Vondel in de laas op het
gestorven dochtertje ervan op de hoogte zijn gebracht hoe uitstekend
zij haar taak in het spelleven had vervuld, is het dan ook passend
dat wij zien hoe dit spelleven klaagt om het verlies van een zo gewaardeerde beoefenaarster. Wel nu, de vriendinnetjes die jammerend om
het doodsbed staan zijn daarvan de personificatie, een bijzonder geslaagde personificatie zelfs omdat zij ontleend is aan en samenvalt met
de gewone realiteit. De treurende speelnootjes vormen het bewijs hoe
succesvol Saartje is geweest in haar rol van vrolijk, speels kind. Is het
verdriet van de vriendinnetjes werkelijk zo ontroostbaar geweest als
Vondel het voorstelt? Daarop valt geen antwoord te geven. Wij weten
het evenmin als wij de diepte van het verdriet kennen bij de weduwen
en wezen die getroffen zijn door de dood van Hooft sr. of de smart van
de stad Amsterdam bij het heengaan van Pieter Hasselaer. Wij weten
alleen dat de Renaissancedichter stileert en de dingen uitbeeldt niet
zoals zij zijn, maar ota er.vat 8e c volgens het principe van de idealiserende imitatio2.
Het gedicht eindigt enigszins merkwaardig met de drie bekende
regels die de conclusie vormen:
,

Zie pg. i io, alinea 1
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2

Zie pg. 16; 103.

o
wat baat
baat
O krancke troost! wat
De groene en goude lover?
Die staatsi gaat haast over Diestaghovr

(r. 40-42).

Wat, zo vragen wij ons af, is de
de functie
functie van
van de
delaatste
laatste regel?
regel?Wij
Wij zien
zien in
in
:
40-42 als
als volgt
volgtgeconstrueerd
geconstrueerdzijn
zijn:
ieder geval dat
dat de regels
regels 40-42
1.
eenklagend-verzuchtende
klagend-verzuchtendeuitroep
uitroep(r.
(r.4oa)
40a)
I. een
2. een klagend-verzuchtende
klagend-verzuchtende vraag
vraag (r.
(r. 4ob-41)
40b-4I)
2.
3.
beide.
3. een antwoord op beide.

De vraag
vraag is gegoten in
in de
de zo
zo bekende
bekende wat-baat-formule
wat-baat-formule die tegenover
de onherroepelijkheid van de dood de
de nutteloosheid
nutteloosheidaantoont
aantoontvan
vanbebepaalde kwaliteiten
kwaliteiten waarin
waarin de
de gestorvene zich
paalde
zich tijdens
tijdens het
het leven
levenheeft
heeft
mogen verheugen. Vondel
Vondel heeft
heeft hier
hier echter
echter de
de ontkenning
ontkenning uitgelokt,
uitgelokt,
lau datief maar
troost
niet van een laudatief
maarvan
vaneen
eenconsolatief
consolatief element,
element, van een troost
dan ook, toch
als iets
ietstroostrijks
troostrijks bebedie, hoe „kranck"
"kranck" dan
toch in
in ieder
ieder geval
gevalals
doeld was, nl.
nl. het
hetversieren
versieren van
vanhet
hetlijkje
lijkjemet
metgroene
groeneblaadjes,
blaadjes,die
die
zowel
dat de
de speelnoot
speelnootjes
zowel in
in het
het roosmarijnkransje staken dat
jes voor de dode
dode
gevlochten hadden
37-38),
samen met
met de
de gouden
gouden lovertjes
lovertjes
38), als
als ook samen
gevlochten
hadden (r.
(r. 37
Doorde
detoepassing
toepassingvan
vande
de
over het doodskleed uitgestrooid
uitgestrooid werden'.
werden1• Door
baat-formule juist bij
bij een als
als troost
troost bedoelde
bedoeldeceremoniële
ceremoniëlehandehandewat baat-formule
bij een
eenandere
andereaanwending
aanwending van
vandezelfde
dezelfdegegevens
gegevens
ling, wordt
wordt wat
wat bij
als een kleine
kleine troost
troosthad
had kunnen
kunnendienen,
dienen,des
destetesterker
sterkerin
ineen
eenklacht
klacht
nog
nog als
de uitroep
uitroep en
en de
de ververomgezet. Het
Het antwoord
antwoord dat
dat de
de dichter
dichter geeft op de
zuchting
41 is de
zuchting in
in r.r. 4o
„Die staatsi gaat haast over",
40 en
en41
de constatering
constatering:: "Die
de regel waarmee
waarmee het gedicht besloten wordt.
wordt.
laatste regel
regel luiden
luiden als
als volgt
volgt:
annotaties van de
de WB
De annotaties
WB bij
bij deze laatste
:
spoedig.
In
tegenhaast: spoedig.
„Accent op Die; staatsie
[sic] : eerbetoon;
staatsie [sic]:
eerbetoon; haast:
tegen"Accent
stelling met
met de
de durende
durende vadersmart."
vadersmart. " De interpretatie
interpretatie (door de
de
accentuering)
conclusie die
die verbonden
verbonden wordt
wordt aan
aan de
de
accentuering) van Die en de conclusie
haast== "spoedig",
verklaring haast
„spoedig", als
als zou de
de dichter
dichter hier
hier tegenstellend
tegenstellend
naar zijn
durende smart,
smart, zijn m.i.
m.i. echter
echter niet
niet met
metelelverwijzen naar
zijn eigen durende
kaar
kaarin
inovereenstemming
overeenstemming te brengen. Immers, wanneer wij een door de
dichter bedoeld accent op „Die"
"Die" aannemen,
aannemen, impliceert
impliceert dit
dit dat
dat Vondel
Vondel
deze spoedig
spoedig voorbij
voorbijgaande
gaande„staatsi"
"staatsi"(d.w.z.
(d.w.z.begrafenis-praal)
begrafenis-praal)22 stelt
stelt
tegenover
tegenover een
een blijvende
blijvende„staatsi",
"staatsi", een
een permanente
permanente pronk.
pronk. In
Inhet
hetkader
kader
funeraire gedicht dat
dat de
de Vitvaert is, zou de
de dichter
dichter dan
dan alleen
alleen
van het funeraire
maar
hebben aan
aan de
dehemelse
hemelse„staatsi"
"staatsi"die
dieSaartje,
Saartje,
maar gedacht
gedacht kunnen hebben
evenals
Constantijntje, wacht.
is evenwel
evenwelniet
nietwaarschijnlijk
waarschijnlijk dat
dat
evenals Constantijntje,
wacht. Het is
-

1

Schotel,
Schotel, Het
Het maatsch.
maatseh. leven,
leven, pg. 445
v.
445 v.

WNT xv,
321.
I
2 W"NT
xv, kol. 32

2
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zo belangrijk
belangrijk troostargument
troostargument door
een zo
doorVondel
Vondelzo
zo terloops
terloopsgelanceerd
gelanceerd
zou worden, gezien
gezien het feit
feit dat
dat movere en docere de hoekstenen zijn van
de zo sterk door
door de
derhetorica
rhetoricabepaalde
bepaalderenaissancistische
renaissancistischedichtkunst.
dichtkunst.
Het vers zou door
door een
een dergelijke
dergelijke interpretatie
interpretatie trouwens
trouwensininmajeur
majeureinein"durende vadersmart"
vadersmart"past
pastdan
danniet
nietmeer
meerininde
digen en een „durende
detekst.
tekst.
Wanneer men echter
echter het
het accent
accent op
op „Die"
"Die"nièt
niètaccepteert
accepteerten
enbijgevolg
bijgevolg
nièt de conclusie van een andere, blijvende „staatsi"
"staatsi" behoeft
behoeft te
te trekken,
trekken,
interpretatie ons
ons minder
mindermoeilijkheden.
moeilijkheden. Tegenover
Tegenover de
de
bezorgt
bezorgt de interpretatie
vergankelijkheid
van begrafenispraal,
die zulk een „krancke
vergankelijkheid van
begrafenispraal, die
"krancke troost"
troost"
verschaft, kan
kan het gedicht
verschaft,
gedicht inderdaad
inderdaad doelen
doelen op
op een
een„blijvende
"blijvende ...
smart". Is het
het echter
echter juist
juistdeze
deze smart
smartaan
aande
devader
vadertoe
toetetekennen,
kennen,zoals
zoals
de WB-annotatie
WB-annotatie wil? De tekst
tekst biedt
biedtgeen
geenenkele
enkeleaanwijzing
aanwijzing in
in deze
deze
beschouwen
richting. De
De klacht
klacht over
over de
de geringheid
geringheidvan
vande
detroost
troostisistetebeschouwen
als een conclusie,
conclusie, welke
welke zich
zich aan
aan de
de dichter
dichter opdringt bij
als
bij het
het tafereeltje
van het laatste liefdebetoon door de vriendinnetjes aan de kleinevanhetlsifdbo revnitjsadkle
gestorvene. De kinderen uit de buurt
buurt pogen
pogen nog
nogeen
een „krancke
"krancke troost"
troost"
te verschaffen,
verschaffen, niet zozeer aan
aan anderen,
anderen, als
als wel
welaan
aanzichzelf.
zichzelf. Want
Wantzij
zij
zijn het die hebben gekermd „op
"op 't'tlijck
lijckvan
vanhaar
haargespeel"
gespeel"(r.
(r. 33),
3 3), zij
hebben in hun verdriet
verdriet gewenst
gewenst „doot
"doottetezijn
zijn als
als Saertje"
36) en zij
zij
Saer je" (r. 36)
hebben „toen
3 7), d.w.z. toen de
"toen 't't anders
anders niet
niet moght
moghtzijn"
zijn"(r.
(r. 37),
de situatie
situatie
onwijzigbaar bleek, in een behoefte aan toch
toch nog
nogenige
enigevertroostende
vertroostende
Een bedrijvigheid
bedrijvigheid die
die
bezigheid de krans van roosmarijn gevlochten
gevlochten'.l . Een
de
dichter de uitroep
uitroep ontlokt
ontlokt:: „O
,,0 krancke
krancke troost".
troost". Hoe
Hoe zwak
zwak die
die
de dichter
hun duidelijk
duidelijk door
door te
te wijzen
wijzen op
op het
hetkortstondige
kortstondige
maakt hij hun
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M. Skinner Myths and
and legends
legends of
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óók voor de volwassenen, met name voor de ouders van het gestorven
meisje.

LYCKSANG OVER DIONYS VOS

Op 25 oktober 1633, anderhalve maand na Saartje's dood, werd
Gerard Vossius die nog betrekkelijk kort geleden, in januari 1632, het
Athenaeum Illustre met een oratio de historiae utilitate had geopend,
door een zware slag getroffen. Zijn uitermate begaafde zoon Dionys
bezweek op z I-jarige leeftijd aan pokken', juist toen hij zich voorbereidde op een reis naar Zweden. De roem van Dionys die als 1 oj arige reeds colleges Grieks en Latijn had gevolgd en op i6-jarige
leeftijd dermate geverseerd bleek in de semitische talen dat hij
Raphalengius' Lexicon arabicum 2 „grandi vocum arabicum accessione
adauxerat"3, was ook tot Gustaaf Adolf doorgedrongen. Deze had hem
zelfs een professoraat in de geschiedenis en de welsprekendheid aangeboden, dat Dionys echter niet accepteerde op raad van zijn vader
die zijn zoon daarvoor nog te jong vond 4. Maar in 1633, toen hij de
Latijnse vertaling voltooid had van Everardus van Reyd, Historie der
Nederlantscher oorlogen, begin ende voortganck tot den jaene z 6o z 5 besloot
Dionys op Zweeds aandringen tenslotte toch naar het Noorden te
reizen, vooralsnog om daar archiefonderzoek te verrichten, daar hem
thans verzocht was de geschiedenis van Gustaaf Adolf te schrijven.
Dit plan, en daarmee het eervolle vooruitzicht op benoeming tot
koninklijk historiograaf, werd door de dood verijdeld. De ongelukkige vader ontving van vele kanten blijken van meelevens, ook van
Vondel die twee gedichten wijdde aan het ontijdige sterven van
Dionys. Het ene is getiteld Lycksang over Dionys Vos aen Caspar van
Baerle, het andere is de bekende Vertroostinge aan Geeraerdt Vossius. Dit
laatste vers valt evenwel als zuiver consolatief gedicht buiten de opzet
van deze studie.
1

Zie pg. 304 noot 4; 3 05

noot

I.

Lugd. Batay. 1599. — Van 1613 dateert de editie die voorzien is van de aanmerkingen
van Erpenius.
3 De Crane, „De Voss. fam.", pg. 19; ook Rademaker, Vossius, pg. 156.
4 De Crane, „De Voss. fam.", pg. 18; ook Rademaker, Vossius, pg. 218.
5 Arnhem 1626.
6 O.a. van Grotius, Salmasius en Barlaeus, zie De Crane, „De Voss. fam.", pg. 18

2

noot
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OPBOUW VAN HET GEDICHT

De Lycksang 1 bestaat, evenals het gedicht voor Saartje, uit zeven zesregelige strofen. De laatste strofe bevat een consolatio, in de overige zes
klinkt de luctus, die evenwel in de strofen 3 en 4 overstemd wordt door
de lans.
In tegenstelling tot de lijkzang voor het eigen dochtertje en voor de
jonge keurvorstenzoon weet Vondel hier woorden van troost te
spreken. Waarom? Ook Dionys is nog maar een adolescent als hij
heengaat, zodat een ononderbroken luctus zeker niet onpassend zou
zijn geweest. Dat Vondel toch een consolatio heeft toegevoegd, hangt
wellicht samen met de „bevredigender" omstandigheden waaronder
Dionys gestorven is. Anders dan de kinderen Saartje en prins Frederik, die de beloften welke zij inhielden nog niet ingelost hadden, was
Dionys ondanks zijn jeugd reeds een geëerd geleerde geweest, wiens
naam tot in het buitenland bekendheid genoot.
De strofen I-6. Luctus (r. 1-3 6)
In de eerste strofe (r. 1-6) zet de luctus in met het argumentum van het
smartbetoon, geredigeerd in de vorm van een adhortatio en een apostrophe tot Vossius' ambtgenoot Barlaeus. Barlaeus, behalve hoogleraar
in de welsprekendheid en de filosofie, ook dichtere en behorend tot de
intimi van Hooft, wordt door Vondel aangespoord hem te helpen
En

't rouwkleed dragen
beklaegen,
Sijn vaders waerdste soon

DIONYS

(r. 4-6).

Deze aansporing tot treurnis is met een laudatieve pen geschreven,
want de professor-dichter wordt aangesproken als
Doorluchtige van Baerle,
Ghy kostelijcke paerle
Aen Amstels wapenkroon 3

(r. 1-3).

IVB III. pg . 39 8- 399.
Hij vervaardigde niet alleen Latijnse verzen (edities daarvan zijn onder de titel Poemata
in de 17e eeuw herhaaldelijk vanaf 1628 tot en met 1689 verschenen), maar ook Nederlandse ( Verscheyde Nederduytsche Gedichten, 165 I -1653) waarvan P.S. Schull in 1 835 nog een
editie bezorgde (Poë j/ van C. van Baerle).
3 De „wapenkroon" is de kroon die keizer Maximiliaan toevoegde aan het wapen van
Amsterdam. Vgl. Hooft, Lijkklacht over Pieter Dirxz. Hasselaer in Gedichten, ed. LeendertzStoett, dl. I, pg. 146, r. 12.
1

2
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De lof valt over Barlaeus heen eigenlijk Dionys ten deel : van zo
groot belang was deze jongeman, evenals Barlaeus geleerde en poëet
(vgl. r. 22-23), dat niemand minder dan de artistieke en gevierde
professor aan de Doorluchtige School waardig gekeurd werd met de
dichter rouw te bedrijven om deze „waerdste soon" van Vossius.
Barlaeus fungeert als een gedemythologiseerde Apollo. Zoals deze god
door de epitaafdichter opgewekt kan worden te treuren om een die
heengegaan is uit zijn rijk van kunsten en wetenschappen, zo moet hier
de Athenaeum-hoogleraar aan het rouwbetoon deelnemen omdat het
geleerdendom in de dood van Dionys een groot verlies geleden heeft.
Het is de eerste maal in de tot nu toe behandelde gedichten dat wij
kunnen zien dat de initiale aansporing om rouw te bedrijven niet gericht wordt tot een adiunctum dat verwijst naar een collectiviteit (vgl.
Amsterdam in Hoofts gedicht voor Pieter Hasselaer, of de balling,
weduw en wees in Vondels vers voor C. P. Hooft, of de „medoogende
gemeent" in Vondels Lyckklaght over Ernest Ka iimir). Het personale
adiunctum zoals Vondel het hier gebruikt in de figuur van Barlaeus verleent, althans naar de smaak van de moderne lezer, de aansporing tot
treurnis en daarmee de droefheid zelf, een reëler accent.
In de eerste drie regels van de tweede strofe wordt als klaagargumentum de bekende metafoor voor jong-gestorvenen verwerkt, die van de
afgesneden bloem. Dionys is de „goudbloem", platgetreden en afgesneden van haar struik „In 't vrolijckst van haer lent" (r. 7-9), waarbij
„goudbloem" naar zijn uiterlijk aspect van gouden bloem m.i. verwijst naar Dionys als jongeling die goud waard isl. Het afsnijden van
de bloem, juist in haar eerste prille bloei, getuigt van een zinloze
wreedheid die de bedrijver van deze daad eigen moet zijn. En inderdaad
Dat de goudsbloem kan verwijzen naar de „goudwaarde" die de gestorvene bezeten
heeft, blijkt uit het epitaaf op het zevenjarige meisje Mary, in 1648 begraven in een kerk in
Devonshire, op wier graf een goudsbloem was afgebeeld;
This Mary-gold lo ! here doth shew
Marie worth gold lies near below
etc.
Zie H. Friend, Flowers, vol. 1, pg. 34o v. De emblematische waarden die de goudsbloem
bezit zijn velerlei, o.a. gehoorzaamheid, dankbaarheid, liefde jegens God (zie naast Friend
ook H. N. Ellacombe, The plant-lore gardencraft of Shakespeare, Oxford 1878, pg. 1 z1).
Is Vondels keuze van de goudsbloem mede bepaald door een van deze waarden, b.v.
de liefde jegens God? Op de vrome levenswandel van zijn zoon legt Vossius, over Dionys' dood aan bevriende geleerden schrijvend, telkens de nadruk. Zo zegt hij b.v. in een
brief aan Grotius : „Omnes ejus obitum vehementer dolemus; non quidem ipsius causa,
qui ut vitam duxit, pietatis, ac devotionis plenam, ita sanctè in Domino obdormivit"
(Epistolae, dl. I, nr. ccxi, pg. 226, ze kol.).
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wordt in de laatste drie regels van de strofe de onbegrijpelijke impuls,
die het Noodlot bezield moet hebben toen het Dionys het leven benam, aan de orde gesteld. Met een rhetorische vraag dwingt Vondel de
lezer tot besef van het raadselachtige dat het gedrag van het lot hier
gekenmerkt heeft :
Wat gaet het Noodlot over,
Dat het de beste lover
Van Phoebus lauwer schent?

(r.

I0-I 2) .

Het signaleren van het „onbegrijpelijke" gedrag van het Noodlot
impliceert een verwijt, zodat in deze regels ook een licht vituperatief
accent te bespeuren valt, gericht tegen de uiteindelijke causa van
Dionys' dood. De toon van dit verwijt is nog gedempter dan in het
gedicht voor Saartje toen Vondel in de eerste strofe de dood in haar
wreed bedrijf afgeschilderd had en staat bijgevolg zeer ver af van de
vervloeking van het noodlot waarmee Vondel zijn vers voor de verdronken keurvorstenzoon opent en eindigt.
De „goudbloem"-metafoor wordt niet voortgezet. In de laatst gegeciteerde regels fungeert Dionys onder het beeld van een lauwerblad
— het „beste" lauwerblad — van de aan Apollo gewijde laurier, thans
door het lot vernietigd. De metafoor is met een speciale betekenis geladen, want de Apollinische lover verwijst naar geleerdheid en artisticiteit. Prille goudbloem en beste lauwerblad duiden dus op Dionys in
zijn hoedanigheid van resp. waardevolle jongeling en uitstekend,
kunstzinnig geleerde. Het motto dat Vondel aan deze lijkklacht meegaf, het aan Aeneis lib. iv, r. 869 ontleende „Ostendent terris hunc
tantum Fata"1 kan men het gevoeglijkst vanuit deze tweede strofe verstaan: in zijn jonkheid weggerukt, is Dionys de wereld slechts in zijn
eerste bloei getoond.

De strofen 3, ¢Laus (r. i2 24)
-

Aan deze eerste bloei (in de zin van jeugdige begaafdheid) van Dionys
wordt in de twee volgende strofen het laudatieve argumentum ontleend.
En zoals in de voorafgaande strofen de laus als ondertoon meeklonk
in de luctuc, zo blijft in deze laudatieve strofen de luctur mede hoorbaar.
Op de rhetorische vraag, waarin het tweede gedeelte van str. z de onbegrijpelijke handelwijze van het Noodlot had gegoten, tracht de laus
1

Zie I B ni pg. 398, annotatie
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dan ook de beschikking moeten hebben over een niet gering kwantum
geleerdheid dat de jonge Vossius in zijn korte leven verzameld had.
In de 6e str. blijven de watergodinnen en meerminnen nog even ten
tonele als de dichter om hun medelijden en tranen vraagt (r. 31-32)
bij het volbrengen van het zo even genoemde rouwceremonieel. Dit
verzoek om „medoogen" slaat de brug naar een andere groep treurenden, de vele „bedruckte vrinden" (r. 34) die misschien verlichting van
hun smart zullen voelen door de wetenschap dat de waterwezens hun
verdriet delen. De hoop op een vermindering van hun droefheid
kondigt de consolatio aan die in de laatste strofe aan de orde komt.

Strofe 7. Consolatio (r. 3 6-42)
De troost wordt gegeven in de vorm van een grafschrift dat de
„vrinden" voor hun dierbare overledene verzorgen en waarbij de
locus a vita post mortem wordt aangewend. Ook hier blijft het gedicht
binnen het kader van de lijkzang voor een geleerde. De hemel die
Dionys ten deel is gevallen vertoont een humanistisch trekje en doet
vaag denken aan de elysese velden waarin vader Anchises vertoeft
temidden van de groten des geestes. De ziel van de jonge Vossius is
„by d'uytgeleerde schaeren" (r. 41). Niet „uitgelezen" in de zin van een
ethische elite, hoewel een toespeling op dit te verwachten woord
wellicht niet uitgesloten is. Neen, Dionys verblijft bij een verwant
gezelschap, geleerden zoals hij zelf, maar zij zijn uitgeleerd, in de
dubbele betekenis van „allerknapst" en „geen geleerdheid meer behoevend" omdat hun met het hemelbestaan volledige kennis ten deel
is gevallen. Met deze redactie van het bekende troostargumentum, waarin een laatste hulde gebracht wordt aan het intellect van de jonge
Vossius, besluit het gedicht.
OP HET OVERLYDEN VAN ISABELLA KLARA EUGENIA

Op i december 1633 stierf de aartshertogin, de infante Isabella Klara
Eugenia, die sedert de dood van haar echtgenoot Albertus in 1621 de
Zuidelijke Nederlanden alleen had bestuurd. Vondel herdacht haar in
een gedicht van 14 vierregelige strofen, die een lans van de vorstin
bevatten waarvan de laatste drie strofen de vorm van een verzoek
aannemen, haast van een gebed'.
A"B

III,

pg. 403-404.
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Vondel dan heeft Isabella uitsluitend geportretteerd als vrome
vredesvorstin. Over haar verdere „grandes qualités", welke die dan
ook geweest mogen zijn, zwijgt hij i. De vredesvoorstellen welke door
de aartshertogen vóór het einde van het Bestand aan Den Haag waren
gedaan2, konden als bewijs gelden van Isabella's streven de oorlog te
beëindigen. Haar godvruchtige vredeswil, die Vondel ontwikkelde
uit de locus ab animi natura, is dan ook de meest relevante karaktertrek
in de houding van de vorstin jegens de Noordelijke Nederlanden.
Die concrete vredesvoorstellen vormen de onuitgesproken achtergrond van het gedicht en slechts van daaruit kan de aanspraak tot
Isabella als „Vredemoeder" (r. 5 3) verklaard worden.
VONDELS VREDESVERLANGEN

Het gedicht op de overleden vorstin is tekenend voor Vondels vredesverlangen in die tijd, waarvan Vredewensch aen Constantyn Huigen, ongeveer een half jaar vroeger geschreven 3, het duidelijkste specimen is.
Onomwonden spreekt Vondel daar zijn pacifistische gevoelens uit,
wanneer hij zegt:
De vreê, een schat by veelen onbekent,
Die overtreft triomfen sonder end.
D'olyf behaeght my boven den laurier.
Wat is de krygh een woest verslindend dier ! 4
1 Huygens geeft een nadere specificering van haar deugden in de beide eerste regels van
zijn Tumulo infantis Hispaniarum Is. Cl. Eugeniae, waarin de vredelievendheid als eerste van
een hele reeks genoemd wordt :

Pacis amans, candoris amans, aequique bonique
Grata, tenax fidei, blanda, modesta, pia

(Gedichten, dl. I I, pg. 275).
J. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. x (Amsterdam, 17702), pg. 419: „midlerwyl,
hadden de Aartshertogen, waandende, dat de ongelukkige uitslag der zaaken in Boheeme de
Vereenigde Staaten, ligtelyk, zou doen luisteren naar voorslagen van bevrediging, op
voorwaarden, welken zy, te vooren, van de hand geweezen hadden, in Lentemaand
deezes jaar [1621], den Kanselier Pieter Pekkius naar den Haage gezonden, met last om den
Staaten te vertoonen, hoe dienstig het ware, dat de Nederlanden allen onder een Hoofd
vereenigd werden; hierby voegende `dat zy, hiernaar willende luisteren, alle redelyke
voorwaarden te wagten hadden : die, niet alleen door de Aartshertogen, maar ook door
den Koning van Spanje, bekragtigd zouden worden'."
3 De Vredewensch (ØB III, pg. 392 v.) was
een antwoord op een gedichtje dat Huygens
voor Tesselschade geschreven had op 29 juli 1633. Voor de omweg via Hooft, die Constantijns gedichtje gemaakt heeft, en Vondels repliek, zie Vondels Verken, ed. J. van
Lennep, herz. en bijgew. door J. H. W. Unger, dl. 1630-1636 (3o dln., Leiden, [1 891 1893]),
pg. II2 V., ann. bij de titel.
4 IVB III pg. 393, r. 21-24.
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lans van Isabella's vredelievendheid, die in zo nauw verband staat met
haar vroomheid. Vanuit haar christelijk gemoed is Isabella bezorgd om
de vrede en daarmee is zij een ware christelijke princeps zoals Erasmus
deze in zijn Institutio principis christiani aan de jonge Karel v, toen nog
slechts aartshertog van Spanje, had voorgehouden. Steeds brengt
Vondel deze beide deugden van de vorstin samen, zodat zij als een
twee-eenheid verschijnen die bepalend is voor het karakter van de
aartshertogin. Kenmerkend in dit opzicht is de inzet van het gedicht
die de lezer onmiddellijk confronteert met Isabella's religiositeit en afkeer van de oorlog :
Godtvruchtige Isabel,
Hoe pijnighde u dees Hel
Des oorlooghs

(r. i-3).

De verweving van deze twee prijzenswaardige eigenschappen, zo
fundamenteel voor de christelijke heerser, weet Vondel het gehele
gedicht door vol te houden. De pogingen van de door de oorlogshel
gemartelde vorstin worden door de dichter niet in het politieke, maar
uitsluitend in het religieuze vlak getrokken. Zij tracht haar doel te
bereiken door „d'yverighste beê" (r. 5). Toen na het Bestand de vrede,
die zo nabij geschenen had, Isabella weer ontglipte, overrompelde het
oorlogsgeweld haar terwijl zij lag „in 't vierigh vregebedt" (r. i2). En
het is de stem van de biddende vorstin, die in het krijgsrumoer teloor
gaat, waarop Vondel doelt als hij schrijft :
Het schrickelijck geluidt
Van 't heiloos donderkruidt
Verdoofde uw stem

(r. 13-15a).

De hemelverbeelding die een aanzienlijk deel van het gedicht uitmaakt, stoelt eveneens op de vervlechting van de beide deugden godsvrucht en vredelievendheid. Want het is de Pais zelf, aan wie Isabella
levenslang haar vrome kracht gewijd had, die de ziel van de overledene
omhoog voert en haar brengt „in 't eeuwigh vrederijck" (r. 3 8). Dit rijk
is, religieus gesproken, de hemel waar de eeuwige zielevrede heerst,
maar tegelijkertijd is het als „wisse wijck" van de Pais (r. 37) een
allegorisch rijk waar afwezigheid van oorlog is. In dit „eeuwigh
vrederijck", christelijke hemel en gebied van de allegorie, vallen de
twee beloningen, die Isabella voor haar twee deugden verdiend heeft,
samen. In haar kwaliteit van ziel die door haar godvruchtigheid de
hemel heeft beërfd, blinkt zij daar „vernoeght, / Gelijck een nieuw
gestarnt, den hemel toegevoeght" (r. 44), maar dat doet zij ook als
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3.

Na het Bestand, r. 9-24
a. De oorlog breekt opnieuw uit en overstemt Isabella's vredesgebed (r. 9-2.0)
b. Verdriet om de hernieuwde krijg is de doodsoorzaak van de
vorstin. Zij verlaat de aarde om in de hemel de Pais te gaan
zoeken (r. 21 - 24). Daarmee is tevens de causa van haar dood in
laudatieve zin uitgewerkte.

3 b zorgt voor een afsluitende climax in dit eerste deel van het beknopte
relaas over de beide deugden die Isabella's leven vorm hebben gegeven.
Zelfs de locus a causa mortis is uitgewerkt op basis van haar vredesverlangen. Op deze manier heeft Vondel de hele levensgang van de
vorstin in het licht van haar vurige wil tot vrede weten te plaatsen.
Strofe 7-14 (r, zs-56)
In deze strofen werkt de dichter twee loci uit die het leven na de dood
constitueren : de locus a vita post mortem en de locus a statuis publice
constituis2.
Het eerste argumentum is uitgewerkt als de ten-hemel-geleiding
van Isabella door de Pais (r. 25 -Ø) waarbij het consolatieve argumentum
van het eeuwige leven is gebruikt in een zin die de troost verre te
boven gaat. Vondel laat de lezer getuige zijn van een postmortale
belevenis, zo glorieus, dat uitsluitend ontzag en bewondering bij de
lezer gewekt wordt.
Het lijkt niet ongerechtvaardigd de vraag te stellen waarom Vondel
de locus a vita post mortem uitgewerkt heeft als een hemelreis. Ik meen
dat het episch karakter van het vers daartoe de voornaamste impuls is
geweest, al zou men ook kunnen denken aan beïnvloeding door
Ronsards Hymne triomphal (I f j I) 3 op de dood van de Franse koningin
Margaretha van Navarre, waarin de overleden vorstin door een engel
ten hemel gevoerd en aan het uitspansel geplaatst wordt als een
stralende ster die op Frankrijk zal neerschouwen4.
De voorstelling dat afkeer van het leven de nobele ziel doet besluiten van de aarde weg
te trekken, hebben wij ook in Hoofts grafgedicht voor Brechje Spiegel ontmoet (zie pg.
191). Brechje werd gedreven „Door 's wallich-werelts afkeer", Isabella kreeg ,,... een
verdriet / In 't leven en verliet / De weerelt" (r. 2z-23a).
2 Zie voor deze laatste locus, pg. 84.
3
4

Ronsard, Les odes, ed. Charles Guérin (Paris [1952]), ve livre, ode v, pg. 289 vv.
Behalve het feit van de hemelvaart der vorstinnen en hun „versterving" hebben de beide
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Het thema van de hemelreis is in de Westerse litteratuur bijzonder
populair geweest'. Bij de Klassieken moet vooral Cicero's Somnium
Scipionis 2 genoemd worden, waarvan de invloed via Martianus Capella's De nuptiis Philologiae et Mercurii (eerste helft 5e-eeuw), Bernardus
Silvestris' De universitate mundi (1145 I I 5 3) en Alanus de Insulis'
Anticlaudianus de Antirufino 0182 of 1183), in Dante's Divina Comedia
zijn hoogtepunt bereikt 3. Het doel van dergelijke CiceroniaansDanteske tochten, die plaats vinden onder leiding van een hemelse
gids, is óf om geleidelijk opstijgend vanuit de aarde, als middelpunt
van het heelal, gelouterd de allerhoogste kring van het universum te
bereiken (Dante), óf om inzicht te verwerven in de bouw van het
universum (Cicero)4. Naast deze reizen, hetzij van spirituele, hetzij van
intellectuele aard, staat echter nog een andersoortige tocht. Dat is de
opvaart van de gestorvene, die ook geleid wordt door een bovennatuurlijke gids en tot beloning van zijn op aarde betoonde deugden
in de hemel wordt geplaatst. Deze triomfreis van de ziel door de ether
heeft als klassieke bron het einde van Ovidius' Metamorphoses, waar de
vermoorde Julius Caesar door Venus omhoog wordt gevoerd en,
veranderd in een stralende ster, altijd op Rome neer zal zien.
Vondels summier geschetste reis naar het hiernamaals past, evenals
de Hymne triomphal, geheel in het kader van deze laatste soort. Ook
hier is er de hemelse geleider; er wordt gealludeerd op het katasterisme en de vorstin blikt neer op het eens door haar bestuurde gebied.
Als hemelse geleider laat Vondel de gepersonifieerde vrede optreden, die „om laagh, / ... niet duuren kan, als voor een korte vlaagh"
(r. 35-36) en daarom „'t eeuwigh vrederijck" (r. 38) bewoont. Heeft
Vondel de van de aarde weggetrokken Pais (mede) geschetst naar het
beeld van de maagd Astraea, de godin van de gerechtigheid die in
-

gedichten niets met elkaar gemeen. Daar de tocht naar de hemel en het katasterisme
bovendien gemeengoed zijn in de Renaissance-litteratuur, is het waarschijnlijk dat de overeenkomstige punten eerder toegeschreven moeten worden aan het gemeenschappelijke
culturele klimaat dan aan werkelijke beinvloeding van Vondel door de Hymne triomphal.
i Zie pg. 145.
2 De republica, lib. vi. Over het Sommium Scipionis zie C. S. Lewis, The discarded image
(Cambridge 1964), pg. 23 vv.
3 Voor de invloed van het Somnium Scipionis op de Divina Comedia, zie Curtius, Europ.
Lit. and lat. M.A., pg. 364.
4 In Frankrijk ontstond in de tweede helft van de 16e eeuw een hele litteratuur die onder
de fictie van een geleide reis door het heelal de lezer cosmologische kennis wilde bijbrengen. Zie Beverley S. Ridgeley, „The cosmic voyage in French sixteenth-century
learned poetry" in Studies in the Renaissance, vol. x (1963), pg. 136 vv.
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Ovidius' Metamorphoses bij het aanbreken van het ijzeren tijdperk
het gedegenereerde mensengeslacht ontvlucht en terugkeert naar haar
land van herkomst, het godenrijk ? 1 In ieder geval is zij wel de verdietsing van de godin Pax, wier cultus ontstond in de augusteïsche
vredesera en waarvan Ovidius in zijn Fasti melding maakte. Zij is het
die Isabella tegemoet vliegt „ontrent den manekloot" (r. 28) om haar
vervolgens het „eeuwigh vrederijck" (r. 3 8) binnen te leiden. De
vorstin legt dus vanaf de maan in gezelschap van Pais een tocht door
het heelal af met als doel de hemel. Hieruit blijkt dat Vondel de zielereis, zoals gebruikelijk, voorstelt vanuit de opvatting die het universum verdeeld acht in negen in elkaar sluitende sferen welke bekroond
worden door het empyreum als opperste hemel: het wijdste, meest
glorieuze gebied dat zich buiten ruimte en tijd bevindt. Wij hebben
hier te doen met de Ptolemeïsche cosmologie, waarvan Plato in zijn
Politeia3, Cicero in zijn Somnium Scipionis 4 en Dante in zijn Paradiso, de
beroemdste verspreiders in de litteratuur zijn geweest. De maanstreek
vormt in deze opvatting de eerste cosmische sfeer, gerekend vanuit de
aarde, en tevens het eerste gebied waar het onsterfelijke zich kan ophouden terwijl het middelpunt van het universum, de aarde, tot woongebied is toegewezen aan al het sterfelijke. Vergelijk de getuigenis van
Scipio's gids in het heelal, vader Paulus, waar deze zijn zoon aldus
onderricht : „infra autem eam [nl. beneden de maan] iam nihil est nisi
mortale et caducum ... supra lunam sunt aeterna omnia" 5. En ook
Caesars ziel, aan het slot der Metamorphoses, door Venus geleid
„vloogh hooger dan de maen en maenetranssen", zoals Vondels
Ovidius' regel? vertaalt. In de maanstreek is het ook dat zich aan
Dante de eerste zalige zielen manifesteren, zielen die, hoewel zij hun
zetel hebben in het Empyreum, een beperkter mate van zaligheid genieten wegens hun inconstantia (het gaat hier om het breken van een
belofte), waarom zij dan ook door de dichter aanschouwd worden
onder het teken van de inconstante, want wassende en afnemende,
maan.
Wanneer Vondel uitdrukkelijk vermeldt dat de ontmoeting tussen
1

Zie pg. 1 95.

Fasti, lib. iii r. 881 v. Over de Pax- cultus zie Pauly-Wissowa, Real-Enc. Halbb. xxxvi,
letztes Drittel (Stuttgart 1949), kol. 2430 vv.; eveneens Franz Christ, Die rómische Weltherrschaft in der antiken Dichtung (Stuttgart 1938), pg. 103 vv.
3 Politeia, lib. x, 616 B-617 C.
4 De republica, lib. vi, cap. 15-17.
6 ØB viii, pg. 166, r. I144.
5 De republica, lib. vi, cap. 17.
7 Metam., lib. xv, r. 848.
2
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Pais en Isabella „ontrent den manekloot" plaats heeft, betekent dit dus
dat de Vrede de ziel van de overleden vorstin aan het eerste voor onsterfelijken toegankelijke heelal-station komt afhalen. Vervolgens
zullen zij, zo veronderstelt het gedicht stilzwijgend, samen de overige
acht sferen doorreizen, tot zij in het Empyreum, de hemel, het vrederijk, aankomen waar God verblijf houdt met de zalige zielen. Daar
wordt Isabella tenslotte geïnstalleerd en stralend in haar deugdzaamheid „gelij ck een nieuw gestarnt, den hemel toegevoeght" (r.44). Het
verschil tussen Vondel en Ronsard in diens Hymne triomphal ten
opzichte van het katasterisme is opvallend. De Fransman wijdt een
hele strofe aan dit proces dat door de engel wordt bewerkstelligd en
als een ware metamorphose wordt uitgewerkt :
Il lui agrandit les yeux
De rondeur et de lumière;
Ses cheveux furent changés,
En nouveaux rais allongés,
Ses deux bras et ses deux jambes
En quatre jumelles Hambes:
Bref ce fut un astre ardent'

Vondel daarentegen spreekt slechts in overdrachtelijke zin. De nieuwe
ziel die de hemel binnengaat is of wordt geen ster op de manier van
Ronsard of Ovidius, maar is door het blinken van haar deugden als een
ster. Vondel herinnert aan de klassieke voorstelling zonder zijn gedicht te paganiseren, Ronsard laat Margaretha concreet de heidense
omvorming tot ster ondergaan.
Het argumentum van het leven na de dood vindt zijn hoogtepunt in
een bede tot de aartshertogin om nu, in haar hemelse staat, zo enigszins
mogelijk de vrede te bewerkstelligen (r. 45-48).
Het tweede argument, betrokken uit de locus a statuis publice constituis (r. 49-56) is met het eerste ten nauwste verbonden en wel in een
finale verhouding. Bezorg ons toch de vrede, zo smeekt de dichter,
Op dat men hier beneên
Van witten marmersteen
U wye een vredealtaar,
Waar voor men, u ten roem, magh singen, jaar op jaar:
O Vredemoeder, eer
Van Neerlant, nimmermeer

1

Les odes, pg. 298, r. 363-369.
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dichter aan zijn klassieke informaties een eigen uitwerking gegeven,
en de Romeinse, tot godin verheven, idee vervangen door een historische vrouw. Pais (Pax) heeft in Isabella een concrete gestalte gekregen,
met dien verstande dat de aartshertogin hier als een speciale Nederlandse manifestatie van de idee getekend wordt. Als haar „vreedsaam
voesterkindt" (r. 34) heeft de Pais haar in de maanregionen begroet,
als „Vredemoeder" zal zij aan het altaar geroemd worden (r. 5 3). De
tegenspraak tussen vrede's voedster-kind en vrede-moeder kan alleen
opgelost worden als men aanneemt dat de dichter Isabella beschouwt
als het „voesterkindt" van de universele Pais en vanuit die hoedanigheid als „moeder" van de vrede die in het bijzonder de Nederlanden
betreft. In de cultus van Isabella-Vredemoeder heeft de dichter de
princeps christiana de hoogst denkbare eer toegekend.
LYCKKLAGHT AAN HET VROUWEKOOR,
OVER HET VERLIES VAN MIJN EGA

Zijn volgende lijkzang moest Vondel schrijven voor zijn vrouw
Maaike de Wolff, die op 1 5 februari 1635 in de Oude Kerk werd begraven.
OPBOUW VAN HET GEDICHT

De uit 12 strofen van vier regels bestaande Lyckklaght aan het Vrouwekoor1 is een gedicht, dat zowel luctus als consolatio kent en waarbij de
consolatio eerst door de gestorvene ten behoeve van haar achtergebleven echtgenoot wordt uitgesproken (str. 6-1o) en daarna door de
dichter ten behoeve van de gestorvene (str. I I - 12).

De strofen z,

2,

3. Luctus (r. i i 2)
-

De eerste drie strofen zijn gewijd aan de luctus en exprimeren het leed
van de dichter. De klacht is gegoten in een apostrophe tot het koor. „O
Heiligh Koor", zo zet het gedicht in — eigenlijk de Onze Lieve Vrouwekapel van de Oude Kerk waar de overledene begraven wast. De aanspraak tot het graf behoorde tot de gebruikelijke mogelijkheden in de
funeraire poëzie, maar Vondel heeft deze stijlfiguur tot meer dan een
pg. 421-422.

1

AVB

2

Zie annotatie in WIB

III,

III,

pg. 421, bij de titel.
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fraai ornament gemaakt. Het — voorname' — graf in het koor heeft nl.
een zeer intrinsieke functie. Het keert terug in de regels 33 36 als
de door Maaike zelf gewenste laatste rustplaats en tevens dient het als
aantrekkingspunt voor de melancholie van de achtergebleven dichter
in de laatste regels (r. 45 48)2 .
De luctus in deze eerste strofen ontleent zijn kracht aan de superlatief waarmee de droefenis zich uitdrukt. Meer nog dan „'t Vergaen en
onvergaen gebeent" (r. z) van de kinderen die hun moeder zijn voorgegaan, betreurt de dichter dèze dode. Zij is het die
-

-

meest mijn geest bedroeft,
En met de lijckschroef 't harte schroeft, 3
Die voor geen jammerklaght sal wijcken

(r. 6-8).

Het argument= van het laken van het onvermurwbare Noodlot of de
niets ontziende dood dat wij bij Vondel reeds meerdere malen in de
een of andere vorm hebben aangetroffen, vindt hier een echo in de
„lijckschroef ... Die voor geen jammerklaght sal wij cken". Emotioneel
rouwbetoon van tranen en gekerm is het enige waartoe de dichter bij
dit graf in staat is :
Nu parst uw harde serck het kermen
En traenen uit het hart en oogh

(r. 9-ro).

De „harde serck", veroorzaker van 's dichters tranen en klachten,
bewaart tevens een reminiscens aan de harde onverbiddelijkheid die
dood of lot eigen zijn en die zo vaak het aangrijpingspunt vormen van
het uitvaren tegen deze machten.
Eerst in de nu volgende regels van strofe 3 wordt onthuld wie de
gestorvene is om wie de dichter zo innig treurt. Alle smart is
Om mijn Kreiise, die om hoogh
Gevaren, smolt in bey mijn armen

(r. 11-12).

1 Een graf in de kapel was, evenals een graf bij de preekstoel, uitsluitend te verwezenlijken voor de gegoeden. Zie Renée Hirsch, Dodenritueel in de Nederlanden voor 1700
(Amsterdam 1921), pg. 91; C. Vorstelman, Van sterven en begraven (Baarn 1941), pg. 34;
J. J. Fahrenfort en C. Cath.a van de Graft, Dodenbezorging en cultuur (Amsterdam 1 947), pg.
67, 69.
2
Zie pg. 34 1 .
3 De „lijckschroef ', schroef waarmee de doodkist wordt dichtgeschroefd (INT
tweede st., kol. 2294) geeft, evenals het graf in de kapel, inzicht in Vondels maatschappelijke standing. De aanzienlijke burgers werden nl. in eikenhouten kisten begraven en
slechts deze werden met schroeven van ijzer, koper of zilver gesloten. De vurenhouten
lijkkisten van de mindere man daarentegen werden dichtgespijkerd. Zie Schotel, Het
maatsch. leven, pg. 444.
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De overleden echtgenote verschijnt hier als „Kreuse" en deze gedaantewisseling is bepalend voor het verdere verloop — tot en met
str. 11, r. 41 — van het gedicht. De gelijkstelling van Maaike met
Aeneas' gemalin Creusa, die de regels 11-41 bevatten, betekent een
stilzwijgende laus voor de gestorvene, want Creusa en Aeneas golden
in de litteratuur van de Renaissance als typen van de ideale man en
vrouw1.
De strofen ¢, J. Descriptio loci (r. 13-zo)
Met de omschakeling van Maaike tot Kreuse verandert ook de Lyckklaght van aspect. Amsterdam en de Oude Kerk verdwijnen naar de
achtergrond en een nieuw decor verrijst, het decor van de litteraire
verbeelding. De dichter bevindt zich als krijgshaftige held midden in
een schrikbarend krijgsgewoel. Het omhoog-varen van Kreuse moest
hij juist meemaken, zoals hij zegt,
Terwijl ick t'Aquileia streefde
Met Constantijn, den grooten held,
Door swaarden, op de keel gestelt,
Door vlam, die naer de starren sweefde

(r. 13-16).

Terwijl de held probeert nog „eenigh teecken" te verkrijgen van de
echtgenote die als een schim verdwenen is, begint zij hem bij wijze van
troost in de droom toe te spreken (r. I 7-zo) . In plaats van de locus a
causa, die gebruikelijk is in de funeraire poëzie, levert Vondel de aanzet tot een gevechtsbeschrijving om aan te geven waar Kreuse gestorven is. Deze beschrijving geeft antwoord niet op de vraag naar de
oorzaak (causa) van Kreiise's dood, maar wel op de veel minder voor
de hand liggende vraag naar de plaats (locus) waar zij gestorven is. De
beschrijving van het oord — dat wil hier zeggen van een strijd die daar
plaats grijpt — zo afwijkend van het gebruik, wijst erop dat dit argument= a loco, gegoten in de vorm van een schetsje van een gevecht, binnen
de context van het gedicht van bijzonder belang is. En inderdaad niet
alleen de nààm van de echtgenote, maar vooral haar dood en verschijning temidden van het oorlogstumult, moet de renaissancistische
lezer overduidelijk het tweede boek van de Aeneis in de herinnering
roepent. En wel met name de passage waarin de Trojaanse prins
terugkeert naar de brandende stad om er zijn verloren geraakte ge1

ff7B

III, pg. 421 ann. ad r. I i .

2

Aeneis

lib. II, r. 746 vv.
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malin te zoeken. Dan verschijnt hem immers plotseling Creusa's
geest die hem troostend toespreekt, maar hem als hij haar probeert te
omhelzen tot driemaal toe ontglipt
gelijck de wint ontglipt,
Die licht is, en gelijck de vlugge slaep ontslipte.

Door pater Frijns is grondig aandacht besteed aan de parallellie tussen de bedoelde passage bij Vergilius, zoals Vondel deze in zijn prozavertaling weergeeft 2 en de Lyckklaght 3, waarbij de twee teksten naast
elkaar zijn afgedrukt. Er is geen twijfel mogelijk : de Lyckklaght aan het
Vrouwekoor berust op een imitatio van de beroemde passus in de Aeneis,
lib.
Dat Vondel Maaike's verscheiden in een dergelijk Vergiliaans raam
plaatst, behoeft niet te verwonderen. De dichter is in de jaren 163 z163 5 volkomen geabsorbeerd door zijn epos over keizer Constantijn
de Grote, dat op het voetspoor van Tasso's Gerusalemme liberata4
emuleert met Vergilius' Aeneis. Want Vondel bezingt niet de gesta van
een heidense stichter van een werelds imperium, maar de daden van
een held die de grondlegger is van het christelijk Rome en daarmee
van een christelijk rijk dat de gehele wereld omvat 5. Aeneas en Constantijn zijn Vondel in deze jaren dus door en door vertrouwd. En zoals hij in 1633 het zoontje dat hem geboren werd naar de eerste christelijke keizer en held van zijn epos noemden, zo vereenzelvigt hij in zijn
Lyckklaght Maaike met Creusa en zich zelf met Aeneas, maar dan een
Creusa en een Aeneas van christelijke stempel. De plaats immers
waar de dichter zegt dat „Kreuse ... smolt in bey mijn armen" is
niet het brandend Troje, maar het slagveld van Aquileia waar de
dichter vecht aan de zijde van „Constantijn, den grooten held". Deze
verandering is uitermate belangrijk, want de woorden die Kreuse gaat
spreken hebben hun fundament in dit Aquileia, dit christelijk pendant
van Troje.
e Zie Vondels Aeneis-vertaling, IVB vr, pg. 479, r. I 1 43 -11 44.
2

IVB vi, pg. 476-478, r. 800-823.
W. M. Frijn, Vondel en de Moeder Gods

(Bilthoven 1948 2), pg. 119 vv.
J.F.M. Sterck, „Vondels epos Constatijn" in Rondom Vondel ([Amsterdam] 1927), pg.
26 VV. ; W. A. P. Smit, „Vondel en het epos" in De nieuwe taalgids, LIX (1966), pg. 407 vv.
5 W.M. Frijns, „Vondel en Grotius als geestverwant" in Studiën, 67 (1935, ze halfj.),
pg. 202 VV.
6 „hoogende twee Constantijnen na te laten en de eenen alleen voort te brengen" (G.
Brandt, Het leven van Joost van den Vondel, ed. P. Leendertz Jr. ('s-Gravenhage 1932), pg. 14.
3

4
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Tussen de schim in de Aeneis en de verschijning in de Lyckklaght
kunnen wij behalve overeenkomsten ook enkele verschillen opmerken.
Voor Aeneas is de schim werkelijkheid. Midden in de brand van Troje
spreekt de overledene in haar buitenaardse gedaante haar man toe ;
in volledige waaktoestand hoort en aanschouwt de held de schim van
zijn vrouw. Vondel echter tekent het sterven van zijn vrouw onder
het beeld van de verdwijnende schim en bovendien vindt de verschijning niet reëel plaats, maar in de droom. De 5e strofe luidt immers :
Ick wenschte noch om eenigh teecken
Van haar, die als een schim verdween;
Wanneerse my te troosten scheen,
En in den droom dus toe te spreecken

(r. 17-20).

Dat was voor Vondel de enige mogelijkheid om de miraculeuze
gebeurtenis uit het epos te transponeren naar de Lyckklaght die een
bovennatuurlijk fenomeen niet kon verdragen. Want wonderbaarlijkheden waren volgens renaissancistische criteria slechts de prerogatieven van de epos-dichters. Voor de verschijning in de droom kon
Vondel zich trouwens eveneens door een Vergiliaans voorbeeld laten
inspireren, want in hetzelfde tweede boek van de Aeneis manifesteert
zich aan de dromende Aeneas de geest van Hector, waarschuwend,
profeterend en tot de vlucht aanzettende.
De droom staat overigens in heel nauw verband met de realiteit,
omdat de lotgevallen van Constantijn de werkelijkheid vormden van
Vondels dichterlijke arbeid. Kreiise, die zich in de volgende strofen
(6, 7 en 8) zozeer bekommert om de strijd van Constantijn, spreekt
weliswaar tot een dromende, maar wat zij zegt heeft direct te maken
met 's dichters werk aan zijn grote epos. Droom en litteraire werkelij kheid — „dichterdroom" zou men kunnen zeggen — vallen door het gekozen procédé op de meest gelukkige wijze samen.

De strofen G, 7, 8. Consolatio 1 (r. 21-32)
Om de vergelijking tussen de woorden van de Amsterdamse Kreiise
en de Vergiliaanse Creusa te vergemakkelij ken, zal ik de Aeneis citeren
in de versvertaling die Vondel in 166o van het epos gemaakt heeft.
Als de schim van de echtgenote, zowel in de Aeneis als in de Lyck' E. M. W. Tillyard, The English epic and its background (London 1954), pg. 225.
Zie Vondels Aeneis- vertaling, WIB vi, pg. 437-439, r. 3 88 428.( Aeneis, lib. li, r. 268-295).
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laeus en de weduw
weduw van
van Brandt"
Brandt" in De
nieuwe taalgids,
taalgids,LVI
LVI (1963),
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bezorgd is voor zijn verdere levensgeluk, maar opdat hij het epos zal
kunnen beëindigen.
Vanuit de wetenschap dat het leven voor de dichter, blijkens
Kreiise's woorden, slechts zin heeft door de hoop die hij koestert
op voltooiing van de Constantinade, is het wellicht mogelijk een
dubbele betekenis toe te kennen aan de eerste regel van de volgende
strofe.
Zoals hierboven reeds gezegd is, wordt in str. 8 gesproken over het
afleggen van het zwaard door Constantijn op de graven der Apostelen.
En Kreuse verwoordt de vreugde, die deze gebeurtenis en daarmee
het einde van het epos haar man zal schenken, aldus :
Dan sal uw siel ten hemel draven,
Wanneer het triomfeerend hoofd
't Gewijde swaard, aen God verlooft,
Ontgord, op der Apostlen graven

(r. 29-32).

Het is duidelijk dat r. 29 „Dan sal uw siel ten hemel draven" overdrachtelij k bedoeld is en in het betekenisvlak ligt van : dan zult ge
gelukkig zijn. Of speelt hier misschien de letterlijke betekenis „dan
zal tenslotte uw ziel zich naar de hemel [kunnen] spoeden" óók een rol?
Wordt hier een verborgen doodsverlangen van de weduwnaar onthuld en antwoordt de overleden echtgenote op haar mans onuitgesproken wens om ook te sterven door hem erop te wijzen dat hij
zich eerst aan zijn levenstaak te wijden heeft? Kreiise's aandacht voor
de Constantinade bezit een sterke consolatieve kracht. Reeds in de Oudheid vinden wij bezigheid en met name studie als een antidotum tegen
de smart aanbevolen.' Hier echter zijn de bezigheden tot een levenstaak vergroot, terwijl Vondels formulering, naar mijn mening, de
mogelijkheid openlaat dat de Constantinade als zodanig naar voren
gebracht wordt ter bestrijding van de geheime wens van de weduwnaar ook te mogen sterven. Vier jaar later zal Huygens bij de dood van
zijn Sterre in ronde woorden getuigen van zijn verlangen zo snel mogelij k met zijn vrouw herenigd te worden. Wil Vondel hetzelfde zeggen,
maar laat hij Kreuse, gemode ll eerd als zij is naar de ideale echtgenote
Creusa, in wijs begrip deze wens opvangen door het leven zonder
haar om te zetten in een levenstaak van Aeneas-allure ?
Cicero poogt na de dood van zijn dochter Tullia troost in de filosofie te vinden, Boethius
aanvaardt zijn gevangenschap ermee en Seneca raadt zijn moeder Helvia aan afleiding
voor haar smart te zoeken in de studie (Ad Helviam, cap. xvii, 3).
'
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Het portret van Kreuse

Aan de hand van deze strofe, die een Kreuse tekent vol zorg om de
Constantinade, valt uiteraard niets op te maken over de reële Maaike.
Zelfs al zou zij inderdaad zo opgegaan zijn in de artistieke bezigheden
van haar man dat zij haar voornaamste troostargument aan zijn werk
zou ontleend hebben, dan valt dit nog niet aan de hand van deze
passus te bewijzen, daar wij hier te doen hebben met een imitatio van de
Creusa-passage. Daarmee heeft Vondel de overledene gestileerd naar
het ideaal van de christelijke echtgenote voor wie, waar het 't aardse
betreft, de liefde voor haar man allesoverheersend behoort te zijn. De
basis van deze huwelijksliefde wordt gelegd doordat de vrouw haar
aard en persoonlijkheid geheel aanpast aan die van de man. Hiervan
getuigt de codificator en ideoloog van huwelijkszaken, Jacob Cats,
als hij de getrouwde vrouw voorhoudt :
't Is dienstig in de trou te paren met de leden,
Maer 't is een nutter ding te paren met de seden;
Want daer het lijf alleen, en niet de sidle, paert
Daer is de liefde doot, de trouwe sonder aert.
Gy dan, van eersten aen dat uwe teere leden
Sijn tot den man gedaen, soo voegt u naer de reden;
Voeg uw gebuygsaem hert soo gans na sijnen aert,
Als of gy met'er daet in hem verandert waertl.

Vanuit de geëiste conformatie aan de interessen van de man is de
voltooiing van de Constantinade zoals Kreiise die als opperste vertroosting aan haar man voorhoudt, volkomen begrijpelijk. Niet wat de
vrouw, maar wat de man na aan het hart lag — en dus ook de ideale
vrouw kon stof opleveren voor het portret van de christelijke echtgenote. De consolatieve strofen 7 en 8 bezitten daarom ook het
aspect van een lans voor de overledene, die door haar belangstelling
voor het epos van haar man blijk geeft het grondprincipe van het
christelijk huwelijk geheel verstaan te hebben.
—

De strofen y, zo. Consolatio u (r.

33 40)
-

deze strofen beëindigt Kreiise de vertroostende aanspraak tot
haar echtgenoot. De consolatio in deze regels wordt nu niet meer gege-
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strofe, waar Kreuse over haar graf in de Onze Lieve-Vrouwe-kapel
spreekt, maar in strofe 1o. Daar heet het :
'k Verhuis, van 't aardsche juck ontslagen,
Om hoogh, in 't hemelsche gebouw.
Besorgh de panden van ons trouw,
Twee kinders, die ick heb gedragen

(r. 37-4o).

Vondel handhaaft hier de constructie van de Creusa-passage : de laatste woorden gewijd aan de kinderen en daaraan vooraf, in de strofen
9 en 1 oa, de verklaring omtrent het verblijf na het aardse bestaan.
Voor de Kreuse van Aquileia, die de tijden verwacht „dat de son
vergeet te schijnen" (r. 4), tijden waarin de ziel weer met het lichaam
verenigd zal worden, is het zaak — in tegenstelling tot de Trojaanse
Creusa — de scheiding van vlees en geest, welke direct na de dood
plaats vindt, duidelijk te accentueren. Aan de verschillende bestemming van lichaam en ziel geeft zij dan ook in twee opeenvolgende
strofen, 9 en 1o, uiting. Voor het lichaam geldt het verzoek gedaan in
str. 9 :
Bestel mijn sterflijck deel ter aerde,
In 't Koor der segenrijcke Maeghd

(r. 33 - 34),

en alleen voor de ziel geldt wat in de regels 3 7-3 8 van strofe 1 o naar
voren is gebracht.
Creusa is over haar hemelverblijf uitvoeriger dan Kreuse. De Trojaanse kan er niet alleen op bogen „om hoogh in top" te verblijven,
maar kan Aeneas zelfs vertellen dat zij wordt „onthaelt by Cybele, de
moeder van de Go6n". Voor deze verbijzondering bestaat in de hemel van Kreuse geen pendant. Op zichzelf echter is er voor de godenmoeder Cybele wel een parallel mogelijk, nl. Maria, de Moeder van

God. Ik meen nu dat de uitvoerigheid waarmee Kreuse in strofe 9
ingaat op haar graf in de Onze Lieve Vrouwe-kapel bedoeld is als een
aemulatio met de passus waar Creusa over haar verblijf bij Cybele
spreekt. De heidense en de christelijke overledene vertoeven aldus
beiden èn bij een goddelijke moeder èn in de hemel, zij het dan ook op
onderling zeer verschillende wijze. Creusa op een fabuleuze manier,
in een verondersteld godenrijk en bij een godenmoeder die niet bestaat ; Kreuse op een werkelijke manier, haar ziel in een hemel waaraan niet te twijfelen valt, haar lichaam rustend in de grond van een
kapel gewijd aan de Moeder van de werkelijke God.
Strofe 9 vertoont een zekere gemaniëreerdheid door het gebruik
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van een uitvoerige perifrase die de naam van Maria vervangt.
Kreuse wenst begraven te worden
In 't Koor der segenrijcke Maeghd,
Daar sulck een schaar den naam af draagt,
En die mijn naam oock gaf zijn waarde

(r. 34-36)•

Het spel van de periphrase dient om de naam van de „Maeghd" te
verzwijgen en toch overduidelijk aan de lezer in te prenten. Uit elk
van de drie geciteerde regels klinkt de naam onmiskenbaar op en ook
deze omschrijvende, schijnbare verhulling vormt m.i. een zeer opzettelij k deel van de aemulatio met de Cybele-passage bij Vergilius :
de fictieve godenmoeder Cybele wordt door Creusa rechtuit genoemd:
een zinloze naam, behorend bij een gestalte ontsproten aan de menselij ke fantasie. Maria, de ware Moeder van de ware God, wordt door
Kreuse daarentegen niet met ronde woorden genoemd. De naam van
haar persoon, zo zegenrijk dat er tallozen naar haar genoemd zijn,
wordt verzwegen. En toch, ondanks dit verzwijgen klinkt die naam
op, niet één keer, maar zelfs drie malen.
Dat wij hier te doen zouden hebben met een Maria-verering in
katholieke zin of dat de Lyckklaght houvast biedt aan een interpretatie
als zou een reeds katholieke Maaike haar man aangeraden hebben zich
te bekeren, zoals pater Frijns in zijn Vondel en de Moeder Gods tracht
te bewijzen 1, is door prof. Michels afdoende weerlegde naar aanleiding
van een vroegere editie van Frijns' boek waarin deze tot dezelfde
stelling was gekomen 3.
Het laatste troostargument dat Creusa en Kreuse naar voren brengen is, zoals wij hierboven reeds gezien hebben, de liefdevolle zorg
waarmee de vader de kinderen moet omringen. Een troostgevende
taak, direct samenhangend met het troostgevend bezit van kinderen.
Hoezeer ook voor Vondel het bestaan van nakomelingschap een troost
was, niet het minst omdat de gestalte der kinderen de herinnering aan
de gestorven moeder levend houdt, blijkt wel uit het troostgedicht
dat hij in 1637 bij de dood van diens vrouw aan Huygens zend t4 en
waarin te lezen valt:

2

pg. 151 _ 157.
L.C. Michels, „Over Vondelverklaring" in T/dschrift voor taal en letteren xx (2932), pg.

zo6 vv.
W. M. Frijns, Vondel en de Zeestar (Leuven 1 928), pg. 15 3-1 5 6.
4 Aan den Heer Constantyn Huigens ... op het overlijden van zyn Gemalin Mevrouw Suzanne van
Baerle (EVB iir pg. 504 v.).
3

,

340

Ghy kunt u met d'afzetsels troosten.

Al schijnt de zerck 't gezicht te hinderen;
Men ziet de moeder in haar kinderen'.

Kreuse die een volwassen zoon en dochter achterliet, de 23-jarige
Joost en de één of een paar jaar jongere Anna 2, behoefde aan Creusa's
woorden van gelijke strekking niets toe te voegen; de kinderen waren
haar specifiek moederlijke zorgen reeds lang ontgroeid.

De strofen II, 12. Consolatio iii (r. 41-48)
Kreuse is uitgesproken. „Soo spreeckend weeck sy uit dit leven"
(r. 41), schrijft Vondel en daarmee is tevens de droom ten einde. De
overledene is daarom niet langer meer Kreuse, maar 's dichters vrouw
Maria. En aan deze reële echtgenote doet Vondel een belofte. Een
belofte die thans haar tot troost moet strekken en die zij „verdiend"
heeft door haar dienende liefde zoals de lezer die uit haar Kreusegestalte heeft leren kennen. De belofte komt neer op de verzekering
dat de dichter de gestorvene nooit zal vergeten:
al laat ghy my alleen,
Uw vriendschap, uw gedienstigheên
Staan eeuwigh in mijn hart geschreven

MARIE,

(r.

42-44).

In de volgende en laatste strofe concretiseert Vondel de wijze waarop
zijn herinnering aan haar steeds levend gehouden zal worden:
Hoe veer dees voeten moghten dwalen,
'k Sal derwaart mijn bedruckt gesicht
Noch slaan, daar voor het rijsend licht
Uw bleecke star ging onderdalen

(r. 45 -48).

De regels 46 en 47 met hun „derwaart" en „daar" duiden aan dat de
dichter in zijn melancholieke en verstilde droefheid een bepaald geografisch punt in gedachten heeft, waarheen hij zich richten zal waar
ter wereld hij ook mag zijn. Daar de overledene zich maar op één
punt ter aarde bevindt, moet Vondel hier wel doelen op het graf in de
Onze Lieve Vrouwe-kapel, gelijk ook de annotator van de WlBuitgave voor deze regels aanneemt 3. Het is echter niet eenvoudig dit
graf te integreren in de kosmische beeldspraak van de regels 46-48,
'

3

ØB III, pg. 505, r. 24-30.
A"B III, pg. 422 ad r. 46.

2

Melles, Joost van den Vondel, pg. 4o.
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ontleend aan het verbleken van de sterren bij het aanbreken van de
dageraad en door Vondel gebezigd om het nederdalen in het graf te
verbeelden.
De eerste moeilijkheid waarvoor wij gesteld worden is de interpretatie van het beeld van de „bleecke star". De annotatie van de W B ad
r. 46 luidend : „de laatste glans van haar [Maaike's] leven ..." is aanvaardbaar, maar enigszins verwarrend omdat de schakel onvermeld is
gebleven waarmee vanuit „star" tot de betekenis „leven" is geconcludeerd. Deze schakel is te vinden in het JVNT waar sub „ster" bij
iemands ster de verklaring wordt gegeven : „de ster die zijn lot ... bepaalt", toegelicht o.a. met voorbeelden uit Hooft en Huygens. Aan
deze „ster" nu zijn begrippen als opgaan, rijzen, verbleken enz. verbonden', welke de richting aanwijzen waarin een mensenleven zich beweegt. Het is m.i. deze betekenis van „lotsster" die als metafoor kon
dienen voor het aardse leven, waarop Vondel hier doelt. Zoals een
ster aan het firmament verbleekt bij het in het Oosten opkomend daglicht, zo ook is de ster die Maaike's levenslot bepaalde en die hier tenslotte als haar leven wordt voorgesteld, verbleekt en ondergegaan
voor het rij send licht". Maar dat impliceert dat het „rij send licht" geinterpreteerd moet worden als de macht die aan Maaike's leven een
einde heeft gemaakt. In de WB-annotatie, r. 46, wordt nu een interpretatie voorgesteld waarbij dit „rij send licht" verstaan zou moeten
worden als „het licht van het eeuwige leven [dat] voor haar oprees".
Verder denkend in een dergelijke religieuze richting zou men ook de
mogelijkheid kunnen opperen dat het „rij send licht" metaforisch is
gebruikt en verwijst naar Christus, die immers de Dageraad en de
Morgenster is 2. Bij aanvaarding van een van deze twee verklaringen is
echter het bezwaar dat wij hier met een wel zeer moeizame wijze te
doen hebben om het graf te verbeelden waarin de „bleecke star"
tenslotte is ondergedaald en waarheen de dichter steeds zijn blikken
zal blijven wenden, waar ter wereld hij zich ook bevindt. Slechts
wanneer graf en „rij send licht" een vanzelfsprekende conjunctie
zouden vormen, vervalt de ondoorzichtigheid van het beeld.
Ik meen nu dat een dergelijke conjunctie inderdaad bestaat. Men bedenke slechts dat het in de 17e-eeuw nog op ruime schaal gebruikelijk
was de doden in het graf te leggen met de voeten naar het Oosten gestrekt, dat wil zeggen met het gelaat naar de kant vanwaar men aan-

2

ØNT xv, kol. 1477.
J. J. M. Timmers, Symboliek en iconographie der christelijke kunst, nos. 14, 156.
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nam dat Christus ten Oordeel zou komens. En al zou Vondel deze opvatting over de hemelstreek waar de oordelende Christus verschijnen
zal, niet onderschreven hebben, dan nog zal het Oosten voor hem een
zodanige religieuze betekenis gehad hebben dat hij de graflegging in
Oostelijke richting in ieder geval zal hebben willen accentueren. Want
„het Oosten is identiek met de Verlosser. Uit het Oosten komt voor
de mens de redding en het heil" 2. Wanneer men mag veronderstellen
dat Vondels vrouw inderdaad naar het Oosten gewend ter ruste is
gelegd, dan pas kan er met recht sprake zijn van een „onderdalen" van
de „bleecke star" voor het „rij send licht". Dat Vondel spreekt van
„rijsend licht" in plaats van Oosterlicht kan op rekening gesteld
worden van een functionele verdichterlij king. In de eerste plaats
wordt op deze wijze een fraaie antithese verkregen met het „onderdalen" van de „bleecke star" in de tweede plaats wordt de gedachte
gewekt aan het Licht dat in Christus oprijst voor en over de wereld.
Hoe men echter ook de kosmische beeldspraak wenst te interpreteren, de kernbetekenis van de slotstrofe wordt daardoor niet essentieel
aangetast of gewijzigd. Het blijven regels van troost voor de overledene en een belijdenis van blijvende melancholie waar het de dichter
zelf betreft.
SAMENVATTING

De drieledige opbouw van het funeraire gedicht in laus, luctus en
consolatio hebben wij bij Vondel regelmatig zien verschijnen, waarbij
de consolatio meestal zeer beperkt bleef. Slechts in het vers voor zijn
overleden vrouw prevaleert de troost, ongetwijfeld uit een innerlijke
behoefte van de dichter om zich zoveel mogelijk tegen de smart om
haar verlies te wapenen. Ook bij Huygens hebben wij een dergelijke
afweer van het verdriet kunnen constateren, al trad bij hem de
worsteling om zich boven de luctus uit te werken veel sterker aan de dag
dan bij Vondel. Bij de dood van Saartje en de jonge keurvorstenzoon
echter heeft de dichter geen enkel argumentum van de consolatio gebruikt.
Zij waren immers door hun al te vroege dood in geen enkel opzicht in
1 Schotel, Het maatschappelijk leven, pg. 444; Fahrenfort en Van de Graft, Dodenbezorging,
pg. 9o. Bij de strenge calvinisten gold deze houding echter als een vorm van bijgeloof,
zoals blijkt uit de opgegeven plaats bij Schotel, als ook uit Vorstelman, Van sterven, pg.
34. — De opvatting als zou Christus uit het Oosten ten oordeel opkomen, vindt zijn oorsprong in Matth. 24:27.
2 Timmers, Symboliek, no. 2395.

343

staat geweest iets van de beloften die hun levens ingehouden hadden,
in te lossen. Zelfs de troost van het hiernamaals schijnt Vondel bij hun
verscheiden niet te hebben willen aanvoeren. Zij bevinden zich in
dezelfde positie als Maghtelt van Kampen, bij wier dood Vondel een
achtregelig vers had vervaardigd'. Bij de dood van jonge mensen mag
de luctus heftig opklinken, schreef ik onder verwijzing naar Pontanus
bij de behandeling van het gedichtje op Maghtelt 2, en hetzelfde geldt
voor de jonge prins en het kleine dochtertje. Het leed om hun heengaan is met geen enkele troost meer te verzachten en daarom vormen
lans en luctus de enige bouwstenen van het dichterlijk monument te
hunner nagedachtenis. En zoals bij dit al te prematuur sterven geen
consolatio gehanteerd wordt, zo laat Vondel bij het gedicht op aartshertogin Isabella de luctus achterwege. Haar figuur is als strijdster voor
de vrede geen medelijden maar slechts diepe verering en bewondering
waard.
1

2

Zie pg. 279 v.
Zie pg. 280.
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S
besluit

Een conclusie uit de hier behandelde funeraire poëzie te trekken, is
slechts mogelijk in algemene zin. Steeds moeten wij in het oog houden
dat de Renaissance-dichters door hun lectuur alleen reeds kennis
konden nemen van de wijze waarop een bepaald genre, i. c. de funeraire poëzie geconcipieerd werd. Anderzijds echter waren de poëten,
en vooral de ontwikkelden onder hen, vanaf de schoolbanken gewend
zich in stijl en compositie te oefenen volgens de principes van de
rhetorica die voor een zeer belangrijk deel ook voor de poëzie van
kracht waren. Afgezien nu van de vrijwel niet te beantwoorden vraag
welk aandeel de praktijk en welk de theorie gehad zal hebben bij de
tot standkoming van het funeraire gedicht, in ieder geval is de huidige
litteratuurhistoricus slechts via de theoretische fundering van het
genre zoals deze in de renaissancistische verhandelingen gevonden
wordt, in staat een zo objectief mogelijk inzicht te verkrijgen in de opbouw van de funeraire poëzie. De toepasbaarheid van laus, luctus en
consolatio op het lijkdicht, het materiaal dat door deze begrippen gedekt wordt, ja de termen op zichzelf, vloeien voort uit de bestudering
van de in de Renaissance geldende theorie. Dat betekent dat ik in
nauw contact met de theoretische geschriften een poging heb gewaagd om tot een structuuranalyse te komen adaequaat aan de destijds
vigerende normen. Wat ik omtrent het grafdicht te berde heb gebracht, moge op allerlei punten te kort schieten, de analytische apparatuur waarmee ik gewerkt heb, is niet door mij maar door de Renaissancisten zelf opgesteld, zodat wij althans enige zekerheid hebben omtrent de gestalte van het genre zoals dat gegolden heeft voor de hier
behandelde dichters en hun tijdgenoten. Ik heb getracht mij te conformeren aan hun wijze van benadering en hoe netelig een dergelijke
onderneming ook mag zijn, een vonkje van de gedachten die zij
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koesterden over de opbouw van het funeraire gedicht kon in ieder
geval tot ons overspringen. Dat hun denken over de poëtische praktijk onlosmakelijk verbonden is met de precepten van de rhetorica,
noodzaakte mij volgens rhetorische beginselen het materiaal te ordenen dat de drie onderdelen van het funeraire gedicht te zien geven.
Wat wij in de gedichten van de door ons behandelde poëten als
gemeenschappelijk kunnen aanmerken, betreft de basisstructuur van
het genre, een structuur die een grote souplesse bezit. De werkzaamheid van de dichter bestaat er immers niet uit, de driedeling laus, luctus
en consolatio, waarbij zich eventueel nog apart een iacturae demonstratio
laat onderscheiden, steeds integraal te hanteren, maar aan te passen bij
de functie die hij zijn gedicht wil verlenen. De dichters variëren, zoals
uit onze analyse duidelijk naar voren is gekomen, al naar gelang de gestalte die zij aan de stof wensen te geven : nu eens nemen zij de laus, dan
weer de luctus of de consolatio als het hoofdmoment van hun gedicht.
Zo is b.v. Vondels Over het verongelucken van den jongen keurvorst
(pg. 29 I vv.) door de luctus bepaald, Heinsius' gedicht op de dood van
Heemskerck (pg. 135 vv.) door de laus, Huygens' Cupio dissolvi (pg.
291 vv.) door de consolatio, terwijl Hoofts Likklacht over Pieter Dirx.
Hasselaer (pg. 162 vv.), of Vondels Op het overlyden van ... Cornelis
Pieters Hoofd (pg. 285 vv.) alle drie de elementen kennen.
Deze drieledige basis van het funeraire gedicht stoelt op een eeuwenoude traditie die teruggaat op de klassieke Oudheid, waar de Griekse
rhetorici zich reeds bezig hielden met voorschriften te ontlenen aan en
op te stellen voor de praktijk van de grafredevoering die ressorteert
onder het epideiktische of demonstratieve genus. De loci die in de
rhetorica voor de lofrede op levenden gebezigd werden, behielden
uiteraard tevens hun geldigheid voor de laus der overledenen. Dichters
en redenaars hebben steeds uit hetzelfde loci-arsenaal hun argumenta
geput om te prijzen en in de funeraire poëzie die wij in deze studie behandeld hebben, vinden wij de lof dan ook steeds ontleend aan de alom
bekende „plaatsen". Maar ook de klaagargumenta, het uitvaren tegen
het lot of de veroorzakers van de dood, het storten van tranen en het
uiten van klachten etc., is door de traditie bepaald en werd door redenaars en dichters gelijkelijk benut. Het verschaffen van troost heeft in
de Oudheid zelfs een geheel nieuw genre, dat der consolationes, in het
leven geroepen.
Van de vele troostargumenta waarover de consolationes de beschikking
hadden, zien wij in de funeraire poëzie van de hier behandelde dichters
vooral het argumentum, vita post mortem optreden, geredigeerd als be346
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schonken. Daar het portret evenwel volop traditioneel is en Huygens,
in tegenstelling tot Hooft, geen enkel individueel lichamelijk kenmerk
geeft, is Lady Killigrew niet meer dan de schone vrouw. Beide dichters
hebben zich dus geconformeerd aan het postulaat dat aan het vrouwelijk fysiek gesteld werd, de een door de gedaante van het overleden
meisje kortweg schoon te noemen en door een enkel trekje te individualiseren, de ander door de schoonheden van de verdronkene stuk
voor stuk te vermelden en iedere individualisering daarbij te vermijden. De grondoorzaak van deze twee tegengestelde manieren om de
locus a corpore uit te werken is gelegen in de functie die de twee gedichten bezitten. Hoofts gedichtjes bewaren de herinnering aan een
geliefde en het laudatief beeld van haar schoonheid is een van de facetten daarvan. Huygens' gedetailleerd portret van de overledene bestaat
niet zozeer ter wille van de herinnering aan een uitgelezen schoonheid, maar is veeleer het punt van waaruit het spel in het gedicht kan
worden ontwikkeld. De reeks kostbare materialen die volgens beproefd
petrarkistisch recept een indruk hebben gegeven van de stralende
schoonheden die lady Killigrew bezeten heeft, vormt binnen de
litteraire verbeelding de causa van haar dood. Door de zwaarte ervan
vindt zij tenslotte in het water haar levenseinde. Wanneer wij deze behandeling van de schoonheid bij Hooft en Huygens een ogenblik als
exemplarisch beschouwen voor de werkwijze van de renaissancistische poëet, dan blijkt dat het creatief-dichterlijke moment voor een
belangrijk deel bestaat uit een subjectieve hantering van vaststaand
materiaal, waarbij de term subjectief geïnterpreteerd dient te worden
als passend bij de situatie en het beeld dat in het gedicht voor de lezer
ontworpen wordt. In het gedicht voor de gestorven Engelse dame
hebben wij te maken met de situatie van het litteraire spel dat het
schoonheidsargumentum in dienst stelt van de ontwikkeling van de
paradox, in de poëzie voor Brechje is het schoonheidsargumentum
autonoom en levert een bijdrage tot het beeld van de persoon van de
geliefde.
Zoals de schoonheid een component van de laus der vrouwen vormt,
zo behoort bij de militairen de fortitudo gevierd te worden. Bij Heemskerck, Hasselaer en Ernst Casimir (pg. 297 vv.) staat de dapperheid in
de laus dan ook centraal. En ook hier kunnen wij opmerken dat de
dichters het argumentum uitwerken in de zin van de situatie. De admiraal die de dood vindt op de beperkte ruimte van zijn schip, rijst voor
de lezer op als een statisch monument van onverzettelijke dapperheid.
Zoals Heemskerck zich daar zwaar gepantserd voor de mast heeft op348

gesteld, het zwaard in de vuist, is hij een onbeweeglijke muur van
staal. Ernst Casimir, de belegeraar van Roermond die sneuvelt in het
vrije veld, wordt daarentegen door de dichter in volle dynamiek geportretteerd, martiaal dravend op zijn paard rond de ingesloten vesting.
Bij de jeugdige vaandrig Hasselaer gaat het er de dichter daarentegen
niet om, de lezer het globale beeld van heldhaftigheid voor te houden,
maar aan de hand van een schets van 's jongelings daden en inborst
een dapperheid te demonstreren die door de nobelste motieven
wordt gevoed.
Deze drie soldaten hebben de obligate dapperheid weliswaar gemeen, maar van hun moed wordt de lezer op zeer verschillende wijzen
overtuigd, omdat de fortitudo correleert met de situatie waarin de held
geplaatst is : in onwrikbare strijdhouding op een schip, in vurige
vechtlust in het open veld of de vijand bekampend vervuld van de
edelste drijfveren. Moge het gebruik van het argumentum, fortitudo
onontkoombaar zijn in de laus die voor de krijgsman is bestemd, in de
uitwerking ervan betoont de dichter zijn creativiteit, zijn poëtische
overtuigingskracht. Hier zal hij moeten bewijzen dat hij de stof als een
goed stilist weet in te kleden en dat hij, waar het de vier stijldeugden
betreft, vooral de techniek van de ornatus en het decorum beheerst. Ook
al zou de dichter zich niet realiseren dat hij bezig is zich te onderwerpen aan hetgeen theoretisch zo menigmaal is geformuleerd, hij
volgt de algemene praktijk en schaart zich daarmee binnen de litteraire
normen van wat fraai is en niet fraai, van wat past en niet past, zoals
door gezaghebbende dichters en theoretici, voortbouwend op
klassieke tradities, is vastgesteld.
Voor het uitwerken van de argumenta van de luctus kunnen wij een
zelfde gang van zaken constateren als bij de laus. Rouw van de achterblijvenden of uitvaren tegen het lot of andere „schuldigen" behoort
weliswaar tot het vaste materiaal, maar in het aanwenden van dit
materiaal schuilt pas het eigenlijke gedicht. Zo is bijvoorbeeld de
relatie tussen rouwbedrijvers en overledene bepalend voor de vorm
van het argumentum dat de droefheid wil exprimeren, een relatie die wij
als adiunctum van de persoon hebben gehanteerd. Om het knappe,
liefde verwekkende meisje Brechje treuren in het Latijnse gedichtje op
haar dood de Chariten en Venus, om de Amsterdamse magistraat de
drie zwakke groepen weduwen, wezen en ballingen die hij zozeer tot
steun was geweest, om Ernst Casimir weeklaagt het hele volk dat in
hem een heldhaftige aanvoerder verloren heeft, om het kind Saartje

(pg. 301 vv.), wier leven uit spelen met de kleine meisjes uit de buurt
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bestond, huilen en jammeren de vriendinnetjes. Al naar gelang de
verschiIlen in persoon en leven wordt het argumentum van de heersende
droefheid gevarieerd. Ook de beschuldigingen aan het adres van de
specifieke veroorzakers van de dood laden het gedicht met een uiterst
persoonlijke toets. In het gedicht op de jonge keurvorst vervloekt
Vondel niet aIleen het lot van de prins, maar ook de kiel van het schip
"die twee FREDERICKEN deylde". Met dit characteristicum is de veroorzaker van leed en dood in de keurvorstelijke familie welhaast exact
aangeduid. In het gedicht voor de veldheer Ernst Casimir wordt het
oorlogslot aansprakelijk gesteld voor diens dood; de epidemie die in
1633 onder de jeugd was uitgebroken, wordt in het gedicht voor
Saartje aan de kaak gesteld; noodlot en afgunst zijn de bewerkers van
de dood van de jonge, maar toch reeds zo geleerde Dionys Vos (pg.
311 vv.) In tegenstelling tot de andere door ons besproken funeraire
poezie maakt Vondel herhaaldelijk gebruik van dergelijke litteraire
beschuldigingen. Ook hier is de situatie die voor de gestorvene gegolden heeft, weer bepalend voor de richting waarin de beschuldiging
ontwikkeld wordt.
De subjectieve uitwerking van wat vooral laus en luctus met hun
specifieke argumenta de dichter van het funeraire vers te bieden hebben,
gaat gepaard met conformatie aan de litteraire normen. In de luctus
wordt rouw bedreven door degenen die het nauwst betrokken zijn bij
de staat van de overledene, niet door hen die emotioneel het meest met
de gestorvene verbonden zijn. Dat wil zeggen dat de adiuncta dus niet
emotioneel bepaald zijn, maar naar de categorie waartoe de gestorvene
tijdens het leven had behoord. Mede hierdoor wordt aan het funeraire
vers ondanks alle individualiteit, toch een universeel karakter verleend. Wanneer V ondel aan Barlaeus vraagt om het lij kkleed te he.lpen
dragen van Dionys Vos, valt de keuze op Barlaeus als de kunstzinnige
en gevierde Athenaeumprofessor. Barlaeus-slippedrager verwijst stilzwijgend naar de waarde die Vossius jr. als dichter en man van wetenschap vertegenwoordigde. Intiemere relaties van Dionys, die wellicht
dieper getroffen waren door het verlies dan Barlaeus, worden
echter niet genoemd. De kinderen die het gestorven Saartje bejammeren zijn ongetwijfeld minder betrokken geweest bij deze
dood dan de ouders, maar Vondel portretteert het meisje als met haar
kameraadjes spelend kind, en overeenkomstig deze "staat" zijn ook de
speelnootjes en niet de vader en moeder de dragers van de luctus. Zo
ook zwijgt Hooft bij Brechje's dood over eigen leed, maar kiest hij
Venus en de Chariten om over de gestorvene te treuren of verklaart de
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die bepalend is voor de renaissancistische litteratuurbeschouwing en
litteratuurvervaardiging, n.l. de idealiserende imitatio.
Met een korte uiteenzetting van dit begrip ben ik deze studie begonnen en met een verwijzing hiernaar zou ik ook weer willen eindigen. Want in de idealiserende imitatio is m.i. de voornaamste sleutel te
vinden voor het verstaan van de hier besproken poëzie : gelegenheidspoëzie, gebouwd op een fundament van realiteit waarbij echter het
individuele geval door middel van universeel geredigeerde argumenta
geplaatst wordt op een algemeen niveau.

352

summary

Part one
The Renaissance conception of poetry as idealizing imitatio cannot
be separated from the Aristotelian point of view ascribing to the
poet the function of rendering things as they ought to be. The
rendering ota etvat $eZ by far surpasses „imitation" in the sense of
copying reality : the artist does not make a copy of reality; rather, he
presents an ideal representation of human life. Starting from this
Aristotelian notion of art imitating nature as it potentially is, the poets
finally arrived (with the help of neo-platonic ideas) at a radicalization
of that notion, that is, at the idea of a free and new creation, while
endowing the poet with a divine, creative power.
Despite the significant role which poetry thus could play, it remained
one of the arts which "could be learned" (provided a certain native
ability was present), belonging to those artes whose medium is
language : grammar, dialectic, rhetoric (the trivium). These are the
arts which had the same didactic goal, viz., to teach man to speak
correctly and act justly. The poet is first of all the one who points the
way to attaining the highest virtue and he does so by means of making
the events more striking than they are in reality and by leaving aside
the particular for the sake of emphasizing the general, the „stereotype".
Clearly, the poet has a pedagogical task, which at the same time serves
as a basis for the humanist defence of poetry against those who, appealing to Plato, not only expose the poets as liars but also claim that they
exert a corrupting influence on moral life. The poet thus serves the
public and he shall have to work in such ways as to make his poetry
ethically most valuable. In this way, that is, by directing his work
towards the public, the poet of the Renaissance accepts a tradition
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which had existed since classical antiquity. For poetry had of old been
closely related to the ars oratoria (wholly directed towards the public)
and can be considered an integral part of it. Accordingly, one notices
time and again that during the Middle Ages and the Renaissance the
boundary lines between the two artes of rhetoric and poetry become
blurred, and that Cicero, Quintilian and the Aristotle of the Rhetoric
appear as authorities in poeticis. Although there are considerable
differences between the art of the orator and the art of the poet, a
strong affinity between the two is nevertheless discernable and the
artes poeticae repeatedly serve as evidence of its existence.
Since the time of the Roman Empire rhetoric had been concerned
with the right choice of the ideas and the correct way of formulating
them and, consequently, one notes that throughout the ages poets
demonstrated an awareness of affinity with orators. This holds good
for the periods of Christian Antiquity and the Middle Ages as much
as for the time of the Rederjkers and the Renaissance. A book like
De poeta by Minturno, the prominent sixteenth century theoretician of
poetry, presupposes a knowledge of rhetoric on the part of the
reader. The instructions, for instance, given with regard to the
structure of the principiurn and the narratio, the two parses which he
distinguishes in the poem, are fully in accordance with the ideas on the
principium and the narratio as the two first parts of the oration, as they
are taught by the classical rhetoricians and especially by Quintilian.
It is necessary, however, to keep in mind that neither in Antiquity
nor in later times has rhetoric been fitted into a definitely established system, so that with respect to various points there remains a
great deal of differentiation. During the period of the Renaissance
things become even more complicated as the inventiol is brought under
the head of dialectic. In rhetoric the „finding" of the subject matter
(inventio) is considered a technique developed of old according to a
method derived from dialectic: with the help of an extensive collection
of loci one can unearth the necessary argumenta (subject matter,
particularly the material for the evidence advanced in the orations
of jurists). Now, in the second half of the seventeenth century
dialectic underwent a considerable change; a strictly systematic
way of thinking was developed and this, at the same time, meant a
systematization of the inventio of the rhetorical tradition.
Invenho, dispositio, elocutio, memoria, pronunciatio are the five parts which constitute the
rhetorica.

ars
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Most significant at present, however, is the fact that from Antiquity
on rhetoric and the theory of poetry are inseparable. Whatever differences there might be between poet and orator, the poet time and
again has to deal, whether briefly or extensively, with rhetoric. The art
of rhetoric had to be mastered by the poet as well as by the orator.
Also for the "funerary poetry" there exist rules with respect to the
structural build-up of the poem. Scaliger in the third book of his
Poetices libri septem (156 1), Thomas Corraea in his De toto eo poematis
genere quod epigramma vulgo dicitur.. , libellus (i 5 69) and Jacobus Pontanus
in the third book of his Poeticarum instutionum libri iii (i 5 94) -- they all
discuss the funerary poem, indicating its subject matter of which
three main parts can be distinguished. These parts are laus (laudation),
luctus (lamentation) and consolatio (consolation). This structure appears
to be wholly determined by the centuries-old practice of the funeral
oration which is divided in the same manner. The funeral oration
with its laudatory remembrance of the deceased makes it possible to
classify it under the honestum and this carries it into the province of the
genus demonstrativa (the genre of the ceremonial oration). The genus
demonstrativa, the genus iudiciale (to which belong the orations held in
court) and the genus deliberativum (to which the political oration belongs) together constitute the three genera dicendi of the ars rhetorica.
In addition the classical funerary poetry should be taken into account; theoreticians of the Renaissance have used it as a norm when
drawing up rules and giving advice concerning the writing of this
type of poetry. Famous specimens of funerary poetry, like Virgil's
fifth Ecloga, the Cornelia elegy by Propertius, Ovid's poem on the
occasion of the death of Tibullus, the Consolatio ad Liviam, and the
funerary poems of Statius were generally known among humanists.
Their familiarity with the structural elements laus, luctus and consolatio
was to a great extent due to the fact that they were acquainted with
these famous poems.

Part two
With this as a background study has been made of a small number
of funerary poems written by important seventeenth century poets
like Heinsius, Hooft, Huygens and Vondel. The basic structural
pattern appears to be followed with a great measure of flexibility;
the division laus, luctus, consolatio is adjusted to the way the poet wishes
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the particular poem to function. The poets apply variations according
to the manner in which they desire to present their subject matter. At
one time the poem may have as its major element the laus, at other
times the luctus or the consolatio. Vondel's Over het verongelucken van den
jongen keurvorst, for example, is determined by the luctus, Heinsius'
Op de Boot ende treffelicke victorie van de mannelicken helt Jacob van
Heemskerck, etc., is determined by the laus and Huygens' Cupio
dissolvi by the consolatio, whereas Hooft's Likklacht over Pieter Dirx.
Hasselaer or Vondel's Op het overlyden van... Cornelis Pieters Hoofd
contain all three elements.
The consolatio literature placed many argumenta of comfort at their
disposal but in the funerary poetry of the poets now being discussed
we notice particularly the appearance of the vita post mortem argument
drawn up as the reward for the qualities of the deceased.
In the laus as much as in the luctus and the consolatio the wording of
the argumenta to be found in each of the parts is always of a very
personal character and depends on the picture the poet wishes to give
of a person or of a situation. To give but a few examples, the laus of
Brechje Spiegels in the poem Hooft wrote for her in Dutch, finds its
point of departure in her beauty, and this is also the case in the poem
Huygens wrote on the occasion of the death of Lady Killigrew.
But the locus a corpore where the argumenta for this beauty are to be
"found" has been appropriated by Hooft in a manner which differs
considerably from that of Huygens. Hooft presents a picture in
broad outline; his sketch is charming and at the same time reveals
something real. Among the adjectives "cleen", "aerdich", "blanck",
"besneden", there are two words, "aerdich" and "besneden", referring
to a well-formed figure which is not described in greater detail, but
the words "cleen" and "blanck" provide the reader with information of
a more revealing nature and they "individualize" the beloved one
who passed away. This is not done, however, to such an extent as to
make her picture fall short of the universality of a picture of the young
girl in general. She still meets the requirements of the decorum with
respect to the appearance of young girls — they have to be beautiful.
Huygens, on the other hand, does present an extensive description
of Lady Killigrew's beauty. He presents a Petrarchian portrait,
repeatedly paying special attention to the details of her beautiful
body. But as the picture is wholly traditional and since Huygens,
contrary to Hooft, does not sketch any personal bodily feature,
Lady Killigrew is not more than the beautiful woman. That the
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locus a corpore is elaborated in two ways contrary to one another is
caused by the fact that each of the poems has a different function.
Hooft's poem preserves the memory of a woman he has loved and the
laudatory picture of her beauty is one of the aspects of it. On the
other hand, the detailed picture of the deceased one which Huygens
gives us is not written first of all for the sake of remembering an
exquisitely beautiful woman; rather, it serves as a point of departure
for the concettistic play which dominates the poem. The beauty
argumentum here serves the elaboration of the paradox, whereas in the
poem for Brechje it is autonomous and contributes to the image of the
beloved one.
Taking the treatment of beauty as found by Hooft and Huygens
as examples of the methods used by the poets of the Renaissance
it becomes apparent that the poetic and creative activity to a great
extent consists of a subjective use of established material. In this
conclusion the term "subjective" should be interpreted as "fitting
both the picture and the situation which are designed for the reader".
As regards the elaboration of the argumenta of the luctus one notices
the same procedure. While depicting the mourning of the bereaved
and inveighing against fate or "culprits" who brought about death
belong to the established material, it is the manner in which this
material is used that makes clear what, precisely, characterizes, the
luctus. The relation between the mourners and the deceased one, for
instance, determines the form of the argumentum expressing the sorrow.
In Hooft's Latin poem on the death of Brechje the Graces and Venus
mourn for the beautiful, love-inspiring girl; the three socially underpriviledged groups which, according to Vondel, had received the
strong support of ex-mayor Hooft, are the explicit mourners at his
death; and at the death of Vondel's little daughter Saartje (whose life
had consisted of playing with the little girls in the neighbourhood),
her playmates are the ones who lament and cry. The sorrow proceeds
from those who are most directly related to the status (position) of the
deceased one (young girl, city administrator, child), not from those
who are most closely linked to him or her on emotional grounds,
e.g. because of consanguinity or feelings of love. This in part accounts
for the fact that despite the many particulars one encounters in the
funerary poem, it belongs to a type of poetry which, nevertheless, is
universal in character.
The poet thus works in accordance with the idea that there is
something "proper and becoming" which has to be observed in
357

whatever picture to be given and whatever situation to be described.
It shows things not as they are in themselves but ova cIvac 86. and it
is directly related to the conception of idealizing imitatio, in other
words, to the conception which determines both the theory and the
making of literature during the Renaissance.
This conception, in my opinion, is the most important key to the
understanding of the poetry discussed in the present study: occasional
poetry, grounded in reality, in which the individual case is generalized
by means of argumenta which are phrased in terms of universality.
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Ellacombe, H.N., 3i3 noot r.
Empedocles, 4; 5 noot J.
Enklaar, D. Th., 126 noot 3, 209 noot I.
zio noot I.
Ennius, 101.
Enno van Gelder, H.A., 286 noot 3; 290
noot 7.
Erasmus, 95; 320; 322.
Erpenius, 311 noot 2.
Es, G. A. van, 135 noot r.
Esau, 279.

Eumonia, 196.
Eurydice, 246; 285.
Eusebius, 47 noot J.
Everaert, Cornelis, 42.
Everardus, Allemannus, 4o.
Eymael, H.J., 236 noot I.

Fabius, (zie Quintilianus).
Fabri, P., 46.
Fabricius, J.A., 9 noot 7.

Dido, 5o; 283 noot I.

Fahrenfort, J. J ., 3 3 o noot I; 343 noot I.
Faral, E., 36; 37; 4o noot 2, 3.
Farinelli, A., 198 noot 2.
Fatum, 217.

Diomedes, 144 noot I.
Dionysius van Halicarnassus, 21 noot 4.
Dionysius van Halicarnassus (pseudo), Ito;

Faustus, 34.
Ficino, Marsilio, 193 noot 3.
Fokkens, M., 135 noot 3.

I2I.

Dionysus (Bacchus), 141 noot 3; 142.
Dis, 104; 109.
Dockhorn, Kl., 68 noot 8.
Domitianus, 32; 239.
Donatus, 9; 28.

Fortunatus, 77.
Foster Smith, C., 10o noot 3.
Fracastoro, Girolamo, 50-53.

Donne, John, 232 noot I; 236; 2 53.

Fraunce, Abr., 28.
Frederik (don), 163 ; 181; 184.
Frederik van de Palts (zoon van Frederik
V), 2 77; 291-293; 296; 2 99; 3 12 ; 35o.

Doran, Mad., 38.

Frederik V (Van de Palts), 291; 296; 35o.
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Frederik Hendrik (stadhouder), 3i5; 318;
320; 321.
Frederiks, J.G., 211 noot r; 214 noot r;
Freese, J.H., zo noot 2.
Friend, H., 310 noot I ; 313 noot I.
Frijns, W.M., 332; 335 noot r; 340.
Furius, 95.

Gaiffe, F., 47 noot I.
Gallus, 129.
Garlande, Jean de, 3 6 ; 40 ; 4 1 ; 43.
Garlandus (zie Garlande, Jean de).
Garsias, 95.
Gassner, J. 4 noot 2.
Gauricus, 54 noot r.
Geeraerdt van Velsen (zie Velsen, Geeraerdt van).
Gellinck, J. De, 9 noot 4.
Gerritsen, W.P., 37.
Geyl, P., 160 noot 2;161 noot 1;290 noot 2.
Glaucias, 125; 126; 129; 130.
Gmelin, H., 6 noot 7.
Godfried van Bouillon, 334.
Gorgias, 120.
Graft, C. Catharina van de, 235 noot I;
3 04; 305; 33o noot r; 343 noot r.
Greenough, Ch. N., 24 noot 3.
Grifoli, G., io.
Groot, Hugo de, 3o noot 3; 176 ; 3 1 I noot 6;
313 noot I; 332 noot f.
Grotius, (zie Groot, Hugo de).
Guérin, Ch., 324 noot 3.
Gustaaf Adolf, 311.
Haeringen, C.B. van, 231 noot I.
Hagen, H., 125 noot f.
Hall, Vernon, II noot 3; 16 noot 3; 19 noot r.
Harduwijn, Justus de, 2f I noot I.
Harmon, A.M., 141 noot 3; 145 noot f.
Hasselaer, Kenu, 174.
Hasselaer, Nicolaas, 171; 177 noot 2; 180.
Hasselaer, Pieter Dirxz., 162-165, 168-189;
192; 205; 212; 221; 286-289; 308;
312 noot 3; 3 1 3; 346-349; 35 1 .
Hasselaer sr., 174.
Hathaway, B., 4 noot I; 5 noot 4, f; 9 noot 2;
17 noot I; 26 noot 3.
Hawes, S., 25 noot 7.

Hayward, J., 232 noot r.
Hector, 298; 299; 333.
Hecuba, 121; 3 0 3 ; 305.
Heemskerck, Jacob van, 135-138 ; 140147; 150-153; 1S4 noot I; 156; 158162; 164; 205; 221; 318; 346-348.
Heinermann, H., 84 noot r.
Heinsius, Daniël, 93; 135-143; 1 45 -1 47;
150-164; 219; 221; 318; 346 ; 347.
Heinsius, J., 249 noot 1.
Helena (keizerin), 335 noot I.
Helvia, i 11; 336 noot I.
Hendrik, hertog van Beaumont, 148.
Hendrik van Croy, 42 noot 2.
Hendrik IV, 215; 263-271; 273-277; 28 4.
Hephaistion, 167; i86.
Hera, 142.
Hercules, 141; 142; 2 75.
Herenc, B., 39 noot I.
Hermann, L., 12,5 noot 4.
Herrick, Marvin T., 5 noot 6; 9 noot 3, f.
Herrlinger, G., i23 noot I.
Hertzel, Fr. A., 124 noot 2.
Hesiodus, 28 noot 2.
Heyer, M., 304.
Highet, G., 6 noot 7.
Hippolytus, 291; 292.
Hirsch, R., 33o noot I.
Hoccleve Th. (zie Occleve).
Hocke, G.R., 246 noot I.
Homerus, 4; 10; 21; 27; 28; 50; S9 noot 3;
6o; 65; 70; 71 noot f; I16; I20; I2I;
129; 138; 145 noot j; 166.

Hooft, Agatha, 183.
Hooft, Christina (geb. van Erp), 244; 277;
28I; 282.

Hooft, Cornelis Pietersz., 277; 285; 286
noot 3; 287-290; 298; 308; 3 1 3; 346 ;

347; 35 1 .

Hooft, Pieter Cornelisz., 135; 160 noot I;
162; 163-171; 172 noot I; 173; 177
noot

2; 180-197; 198

noot

2; 199.203;

205-207; 2I0; 212; 219; 22I; 229;
232; 2 35 -2 37; 2 44; 245; 2 54; 2 55; 2 59;
263 noot 2; 279 noot 3; 281; 284; 286;
287; 289; 312; 313; 319 noot 3; 324
noot r; 342; 344 - 348 ; 35 0 ; 35 1 .

Hoogerbeets, 277; 2 81; 282.
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Nicolson, M.,
M., 145
145 noot
noot 4.
Hope Nicolson,
Horatius, 66 noot
noot 6;
ó; 9-11;
9-1I; 17-19;
17-19; 21;
21; 22;
Horatius,
50.
36; 38;
38; 49;
49; 50.
224;
4; 332;
2 ; 36;
Horst, D.J.H.
D.J.H. ter,
ter, 135
135 noot
noot I.
I.
W.S., 25
25 noot
noot 7.
Howell, W.S.,
R.F., 20
20 noot
noot 3.
J.
Howes, R.F.,
Hudson, Hoyt
Hoyt H., 2o.
20.
Hudson,
Huizinga, J.,
J., 126
126 noot
noot 3.
Hunger, H., 154
154 noot
noot 2;
2; 196 noot
noot i.
I.
Hunger,
2102°4-208; 210Huygens, Constantijn, 24; 204-208;
28 5; 318-320;
261;
261; 273;
273; 279
279 noot
noot 3;
J; 285;
318-320;
336;
346-348;; 351.
6 ; 340;
340 ; 342; 343; 346-348
33
Elisabeth (zusje van C.H.), 204204Huygens, Elisabeth
249;261;262;273.
2,0;212;218;227;
210;212;218;227;249;261;262;273·
Susanne (dochtertje van C.H.),
C.H.),
Huygens, Susanne
2247·
47.
Susanne (geb. van Baerle),
Baerle), 238238Huygens, Susanne
250;
261; 336; 340
250; 261;
340 noot 4.
sr. (Chr.) 204.
Huygens sr.

S., 254.
254.
Ingels, S.,
Isabella Klara
Klara Eugenia
Eugenia (aartshertogin),
Isabella
319-324; 326-329;
317;
31 8 noot 4; 319-324;
326-329;
317; 318
344.
344·
Isis, 127
127 noot I.
Isis,
Isocrates, 44; 95;
95; 120.
120.
Isocrates,
Iulia (dochter van Scribonia),
Scribonia), 128
128 noot 4.
4.
Iulius Victor, C.
C. 119
I 19 noot I.
f.
Iulus (zoon van Aeneas), 125
125 noot J.

Jacob, 279.
279.
Jacoby, F., 125
125 noot 4.
3.
Jayne,
Reynholds, 193
193 noot J.
Jayne, S. Reynholds,
3.
Jones, H.L., 141
141 noot J.
Jowett, B., 55 noot 2.
Jowett,
o noot 3;
Julius Caesar,
Caesar, 32;
32; 13
13°
J; 160 noot 3;
J;
270;
325; 326.
2 70 ; 325;
Jupiter, 154.
f.
Juvenalis,
125 noot J.
Juvenalis, 32; 125
Kalff,
338 noot 2.
2.
Kalf, G., 338
Kallimachos,
6.
Kallimachos, 129 noot ó.
Kampen,
Maghtelt van,
van, 277;
280;
Kampen, Maghtelt
2 79; 280;
2 77; 279;
344·
282; 293; 344.
2.
Kan,
204 noot 2.
Kan, A.H.,
A.H., 204
Karel, hertog van Bourgondië, 205
205 noot I.I.
f; 322.
Karel V,
V, 148 noot 4, J;
Karel
Kassei,
IlO noot 4.
Kassel, R.,
R., II()
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Kelso,
Kelso, R.,
R., 51
5I noot
noot 6,ó, 7; 52
52 noot
noot I,I, 33;; 53
53
noot
noot I,z, 3,
J, 6.ó.
Keyser, Hendrik
Hendrik de,
de, 151
151 noot
noot I.
I.
Kies (familie),
(familie), 174.
174.
Killigrew,
Killigrew, Anna,
Anna, 250-253;
250-253; 259; 261;
261; 347;
347;

349;351.
349;
35 1 .
Klingner, F.,
I I noot
noot 2.
2.
Klingner,
F., II
Koch,
Koch, L., I12
1I2 noot 3.
J.
Koopmans,
Koopmans, J.,
J., 135
135 noot
noot I.I.
Korax,
2o.
Korax,20.
T o noot
Krantor, IIlO
noot 4.
4.
Kreiise,
Kreüse, 330-341.
330-341.
Kritzinger,
Kritzinger, M.S.B., 288
288 noot
noot 2.
2.
Kiihnert,
Kühnert, F., 3o
30 noot 3.
J.
Laguardia,
Laguardia, E., 13.
13.
Langlois,
Langlois, E., 38
38 noot
noot 2; 39 noot I;
I; 41;
41; 42

2.
noot 2.
Lattimore, R.A., 125
noot J;
3; 126
Lattimore,
125 noot
126 noot
noot 2;
3; 239
161 noot 2; 233 noot
noot J;
239 noot
noot 2;
3.
303 noot J.
Laura (geliefde van Petrarca),
Laura
Petrarca), 17.
17.
noot I, 2,
2, 3,
Lausberg, H., 24
Lausberg,
24 noot
noot I,I, 2;
2; 25 noot
J,
3; 27 noot
noot 4; 28
f, ó;
6; 26 noot
4, J,
noot J;
28 noot
noot 3;
J;
3; 31
noot I; 32; 35
noot I;
30 noot 2, J;
31 noot
35 noot
noot I; 56;
56; 58; 59
noot 3;
6o; 62
37 noot
59 noot
J; 60;
62
noot I; 65;
noot J;
3; 68
noot I; 64 noot
noot
65 ; 66 noot
68 noot
noot
noot I,
noot I, 2; 73 noot
I, 2,
2, 6,
7, 8;
Ó, 7,
8; 69
69 noot
2, J;
f; 76
noot I, 2,
6; 74 noot I, J;
2, ó;
3; 75
75 noot
79; 82-84;
noot I, 2, J,
3, 4,
noot
4, J;
77-79;
82-84; 86
86
f; 77noot I; 88; 106; 107
noot I;
1;1°8
noot
107 noot
108 noot
nool 3;
J;
3, 4,
4, 6;
119 nool
noot 1;
116 noot
1I6
noot 4; Il9
I; 139 noot J,
ó;
noot I; 142
140 noot
142 noot
noot 3,
J, 4; 153 noot 2;
1; 15
155; 156 noot 2; 157
157 noot I;
1588 noot 1;
I;
noot I;
noot 3;
noot 3;
166 noot
J; 171 noot
J; 178 noot
noot 3,
186 noot
noot 2; 190 noot
J, 4; 192 noot 2;
noot I;
I; 217
noot 3;
194 noot
J; 200 noot
217 noot
noot 2;
2;
noot I.
218 noot
i; 296 noot
218
noot I;
noot I;
noot 4; 162 noot
Leendertz jr.,
jr., P.,
P., '35
Leendertz
135 noot
noot I;
noot J;
3; 284 noot
189; 202; 203; 244
189;
244 noot
noot J;
3; 319 noot
3; 332
290 noot 2; 312 noot
noot J;
33 2
noot 6.
noot
ó.
Legrand, L.,
L., 39
noot I.
Legrand,
39 noot
Leibniz, 3o
3.
Leibniz,
30 noot J.
noot I;
2; 315 noot
Lennep, J.
J. van,
Lennep,
van, 264
264 noot 2;
318;
319
noot
3.
318 ; 319 noot J.
Lenz, F.W.,
F.W., 127
Lenz,
127 noot 2.
Lesbia, 123.
Lesbia,
12 3.

Lewis, C.S., 325 noot 2.
Liddell-Scott, 141 noot 3.
Lier, B., 126 noot 4.
Lindemannus, F., 83 noot r.
Linus, 129.
Lionardi, A., 16; 21; 95 noot 4.
Livia, 99 noot 3; 123; 124; 127.
Lodewijk (zoon van Hendrik IV), 269-272;
2 74; 275.
Loven, Hermes, van, 143 noot r.
Lovisini, II.
Lucanus, 33.
Lucianus, 141 noot 3; 145.
Lucretius, 5 noot J.
Lydgate, J., 42.

Machault, 42.
Madius (zie Maggi, Vincenzo).
Macrobius, 47 ; 5o.
Maecenas, 124 noot 3.
Maggi, Vincenzo, 1o; 11.
Mak, J.J., 126 noot 3; 205 noot r.
Manlius, 77.
Marcellus, 77; 124 noot 3.
Marcia, III; 1 45.
Margaretha van Mechelen, 211; 214 noot r.
Margaretha van Navarre, 32,4; 327.
Mari, G., 40.
Maria van Bourgondië, 235.
Maria de Medicis, 264; 265.
Marino, 253
Marrou, H.-I., 3o noot 3; 31 noot 2.
Mars, IIo; 143; 144; 15o; 162; 164; 198;
258 noot r; 321.
Martialis, 33; 117; 224.
Martianus Cappella, 3o noot 3; 73; 325.
Mathenesse, Maria van, 248.
Matthieu de Vend ome, 36; 3 7.
Maurits, jr., 211-218; 22I; 227; 261.
Maurits (stadhouder), 2I I ; 213; 215; 217;
23o; 281; 290 noot 7; 291.
Maurits van Saksen, 148 noot f.
Maxentius, 334 ; 335.
Maximiliaan, 167 noot 2; 312 noot 3.
Medea, II.
Melanchthon, 95.
Melles, J., 301 noot 4; 34 1 noot 2.
Menalcas, 124; 127.
.

Menander, 120-122.
Menoeceus, 183.
Mercurius, 43.
Meteren, Em. van, 143 noot r; 147; 153
noot r; 154-156.
Metilius, 111.
Mette, S.J., 3o noot 3.
Michels, L.C., 303; 340.
Milo, 77.
Minerva, 110 ; 216.
Minturno, 5o; 51; 54; 55; 57; 58; 61-67;
70- 75; 78; 8o; 81; 86-88; 91; 94; 96;
98; 99; IO1.
Mithra Granida (zie Christina Hooft, geb.
van Erp).
Molinet, Jean, 39 noot r ; 42; 43.
Montaigne, 230.
Montmorency, Anne, duc de, 137; 149;
15o.
Mopsus, 124; 127; 128.
More, 320.
Moschus, 127 noot 6.
Muller Jzn., F., 67 noot r.
Murphy, G., 24 noot 3.
Mus, 183.
Muzio, 5o.
Nassau, 175.
Naugerius, 51-53.
Navagaro, Andrea, 51.
Nemesis, 127.
Neptunus, 291.
Neurdenberg, El., 151 noot r.

Nicolas, Simon, 149.
Niobe, 298.
Norden, M., 34 noot r 2.
,

Occleve, Thomas, 42.
Oldenbarneveld, Johan van, 2.77; 2 81.
Origenes, 198 noot 2.
Orpheus, 19;116; 129; 246; 283 noot r; 285.
Ovidius, 13; 33; 99; 123; 124 noot 3; 125127 129; 130; 195; 325-328.

Ovidius (pseudo), 124.

Paccius, A. (zie Pazzi, A. de').
Panofsky, E., 6 noot 3; I2 noot J.
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Parcen, 104;
104; 125;
125; 206;
206; 207;
207; 209;
209; 213;
213;217;
217;
Parcen,
246.
246.
Parrasio, 22.
22.
Parrasio,
Partenio, 5o.
5o.
Partenio,

Propertius,
12 3; I24;
Propertius, 33;
33; 99;
99; I23;
124; 128;
128; 2247
47
noot
noot 3.J.
Puttenham,
Puttenham, G.,
G., 15.
15.
Pyrrhus,
Pyrrhus, 173;
173; 174.
174.

Patrizzi, 5o.
5°.
Patrizzi,
Patroclos, 7o
70 noot
noot 3;
J; 167
167noot
noot r.J.
Patroclos,
Patterson, W.F.,
W.F., 42
42 noot
noot 4.4.
Patterson,
Paulus (in
(in Somnium
Somnium Scipionis),
Scipionis), 326.
326.
Paulus
Pauly-Wissowa, io
10 noot
noot 1;
J; 19
19 noot
noot 3;
J; 2i
2I
Pauly-Wissowa,
noot 4;
4; 79
79 noot
noot I;
J; 93
93 noot
noot 4; 98
98 noot
noot 1;J;
noot
125 noot
99 noot
noot 3;
J; 125
noot 4; 128
128 noot
noot 4,
4, 6;6;
99
141 noot
noot J;
160noot
noot 3;
J;
3;16o
141

noot 3.J.
noot

noot
noot J.
I.
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0 ;;
35; 3388;; 44-47;
44-47; 49;
49; 56;
56; 58-6
58-60
2 ; 35;
3311; 332;
61
61 noot
noot I,J, 2,
2, 4;
4; 64-67;
64-67; 68
68 noot
noot 8;
8; 770-73;
0-73;

0 -83; 85-88;
75-78;
85-88; 91-93;
91-93; 102;
102; 103;
1°3;
- 7 8 ; 880-83;
75
151;
lp; 1S3;
153; 156
156 noot
noot 2;
2; 166; 290.
290.

326 noot
noot 2;
2; 328
328
326

Pauw (arts),
(arts), 232
232 noot
noot 1;
J; 235
235;; 256
256.
Pauw
Pazzi, A.
A. de',
de', 3.
3.
Pazzi,
Pedemonte, F.F.,
10.
Pedemonte,
F.F., io.
Pieter, 319
319 noot
noot 2.
2.
Pekkius, Pieter,
Peleder du
du Mans,
Mans, Jacques,
Jacques, 46;
46; 49
49;; 550.
Peletier
0.
117.
Penelope, 117.
267 noot
noot I.J.
Pennink, R., 267
0.
Pericles, I100;
oo ; iII
i o.
Pietersz., 187
187 noot 1.
J.
Pers, D. Pietersz.,
Persephone, 104; 109.
109.
Persephone,
32.
Persius, 32.
3.
Petrarca, 17;
19 1; 244
244 noot 2, J.
Petrarca,
17; 191;
Philips
42 noot 2.
Philips I, 42
Philips 11,175;
176 noot 1;
J; 318.
II, 175; 176
Phoebus,
314.
Phoebus, 314.
PhylJis,
249 noot
noot 1.
I.
Phyllis, 249
Pigna, 11.
11.
49.
Pisones,
I7; 49·
Pisones, 10;
io; 17;
noot J;
3; 326.
Plato, 55 noot 2; 7;
51; 193
193 noot
7; 9; 51;
Plemp,
Cornelis, 277.
Plemp, Cornelis,
Plinius, 32.
Plutarchus,
23o.
fl 230.
Plutarchus, 145;
145; 167 noot J;
Polybius, 111.
III.
Pont,
Graden, du,
46.
Pont, Gratien,
du, 46.
.1., '135
135 noot
2;
Pontanus,
167 noot
noot 2;
noot J;
3; 167
Pontanus, JJ.I.,
175
noot J.I.
175 noot
noot I;
Pontanus
Spanmüller), 54
J;
54 noot
Pontanus (Jakob
(Jakob Spanmuller),
101;
12-II9; 136;
137; 143;
136; 137;
Ioi; I112-119;
1 43; 146;
1 46 ;
164; 172;
172; 191-193;
191-193; 197; 203;
164;
2°3; 206-208;
206-208;
nootJ;I;
250 noot
223-225;
230; 25o
nootJ;I; 230;
223-225; 226
226 noot
287; 306;
306; 318;
nootJ;i; 287;
280
318; 344;
3511
28o noot
344, 35
Priamus,
121;; 3320.
Priamus, 121
20.
Priscianus,
Priscianus, 37; 83·
83
Priscilla,
239.
Priscilla, 239.

7;
Quintilianus,
Quintilianus, 3;
3;66noot
noot fJ;; 9;
9; 19;
19;23
23 noot
noot 2,2,1;
noot
I;
27;
28;
3o
noot
3;
noot
I;
24
26
24 noot J; 26 noot J; 27; 28; 30 noot J;

Raby,
Raby, F.J.E.,
F.J.E., 33
33 noot 4;
4; 35
35 noot 2.
2.
Rademacher,
Rademacher, L., 21
21 noot 4.4.
Rademaker,
Rademaker, C.S.M.,
e.S.M., 92
92 noot
noot 4; 304
304 noot
noot 4;
4;
3, 4;
311
3II noot
noot J,
4; 315 noot I.J.
Ramée,
Ramée, P. de
de la,
la, (zie
(zie Ramus,
Ramus, P.).
P.).
Ramus,
P., 14
14 noot 3;
J; 30 noot 3;
J; 89-92;
89-92; 9933
Ramus, P.,
noot
noot I, 139.
139.
Raphalengius, 311.
311.
Ravaillac,
Francois, 263;
263; 265;
Ravaillac, François,
265; 270;
270; 275;
275;
276.
27 6.

Revius, 135
135 noot
noot r.J.
Reyd,
Reyd, Ev. van,
van, 311.
311.
Rice,
Riee, E.F., 185
185 noot
noot I.
J.
noot 4.
Ridgeley, B.S., 325
Ridgeley,
325 noot
noot J.
I.
Ripa, e.,
C., 187 noot
Ripa,
Robortello, 4;
4; 10;
io; II; 14;
Robortello,
14; 17;
17; 18.
18.
Ronsard, 46;
46; 50; 137; 147;
4; 3322 7.
Ronsard,
147; 149;
149; 33224;
Anthonis de,
de, 42; 126
Roovere, Anthonis
126 noot J;
3;
205

noot J.
I.
noot

noot 4.
Ros, J.,
Ros,
J., 32
32 noot
4·
Roscius (doctor),
(doctor), 277;
Roscius
277; 282-285;
282-285; 294.
294.
noot J.
3.
Rothstein, M., 124 noot
Rothstein,
Ruychaver (familie),
(familie), 174.
Ruychaver
noot J.
I.
Saintsbury, G.,
G., 113
II3 noot
Saintsbury,
6.
noot 6.
Salmasius, 311
Salmasius,
31 I noot
Salomo, 266.
Salomo,
noot J.
I.
Sannazaro(Sincerus),
(Sincerus), 54 noot
Sannazaro
noot8;
8; 21;
2i;
3-7; 12-15
i8 noot
Scaliger, J.e.,
J. C., 3-7;
Scaliger,
12-15; ; 18
50; 10026; 50;
nootJ;
j; 26;
23 noot
noot J,
I, 2,
2, 6;
6; 23
22 noot
22
IO2;I04-1I0;I12;
II9; 121;
121; 145;
102;
1°4-110; 112; 113;
113; 119;
165;
186.
165; 186.
III.
Schantz,0.,
0., 111.
Schantz,
256.
Scheltema, Jac.,
Jac., 255;
255; 256.
Scheltema,
noot 2.
2.
Schenkl, e.,
C., 36
36 noot
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HET DICHTERSCHAP
VAN HUBERT KORNELISZOON POOT
een vergelUklng van de "Mengeldichten" en het
"Vervolg der gedichten"
door: Mevr. Dr. M. A. Schenkeveld-van der Dussen
serie: Van Gorcum's Literaire Bibliotheek, nr. 15.

Het Is de bedoeling van deze studie om door een
analyse van de poêzle In Poots eerste en laatste
bundel deze belde bundels In hun eigen aard te
schetsen en door een vergelUklng van belde, nader
Inzicht te verschaffen In de aard en ontwikkeling
van Poots dichterschap. Behalve aan de Interne
ontwikkelingen In Poots dichtwerk, geeft de studie
ook aandacht aan de verhouding van zUn poêzle
tot het werk van voorgangers en tUdgenoten om
daardoor zUn plaats In de literatuurgeschiedenis
nader te preciseren.
Voor de eerste bundel, de Mengeldichten van 1716,
wordt de Imitatleve werkwUze aangewezen als karakteristiek voor Poots vooral door de literatuur
gelnsplreerd dichterschap. Volgende hoofdstukken
analyseren de minnelyriek, de poêzle waarin Poot
zUn visie op het dichterschap geeft en de religieuze gedichten. Een overzicht van de formele kenmerken van de Mengeldichten besluit dit eerste
deel.
Een Intermezzo bevat een korte typering van de
bundels Gedichten I en Gedichten 11, met name
wat betreft hun relatie tot het eraan voorafgaande
en het erop volgende werk.
In het tweede deel, dat over het Vervolg der Gedichten (1735) handelt, komt Poots sterk verminderde aandacht voor zlJn dichterschap ter sprake.
Daarna komt de persoonlUke poêzie aan de orde,
die voor Poot In deze periode zeer typerende
trekken vertoont. Een analyse van de natuurpoêzle
In deze laatste bundel laat daarin belangrijke ontwikkelingen zien, zowel ten opzichte van Poots
eigen vroegere natuurlyriek als ook ten opzichte
van vergelUkbare zeventiende-eeuwse poêzle. Ook
van het Vervolg der GedIchten worden de formele
kenmerken besproken.
De samenvatting geeft de vergelUklng van de twee
bundels.
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