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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Woord vooraf
Jan van Houts vertaling van George Buchanans Franciscanus moet in inhoudelijk
en verstechnisch opzicht een radicale breuk met de middeleeuwse dichtpraktijk
hebben vertoond. Zo'n geleerde antiroomse verssatire bestond bij ons nog niet, ook
de alexandrijnen (staand en slepend rijm afgewisseld) en zijn navolging op een eigen
Nederlandse manier van de Latijnse quantitatieve verstechniek door de regelmatige
wisseling van woordaccent (metrum) waren in de Hollandse literaire wereld nieuw.
Het is daarom zeer te betreuren dat Van Houts Nederlandse versie van deze verssatire
nog steeds zoek is, te meer omdat de Franciscanus sindsdien nooit meer in het
Nederlands is vertaald.
In geval van uitgave zou de vertaling vooraf zijn gegaan van een opdracht aan een
beschermheer, een voorrede en wellicht ook door lofdichten van vrienden. Een
dergelijke opbouw was toen de gewone praktijk. De opdracht en de voorrede zijn,
in tegenstelling tot de eigenlijke tekst, gelukkig wel in handschrift overgeleverd. In
Jan van Hout - Cahiers nr. 1 werd de ‘Opdracht aan Broer Cornelis’ in facsimile,
diplomatisch en kritisch uitgegeven. In Jan van Hout - Cahiers nr. 2 wordt nu de
‘Voorrede’ op dezelfde manier uitgegeven.
In zijn bijdrage over de poëtica van Jan van Hout zal Johan Koppenol ingaan op
Van Houts veroordeling van de retorica. Vervolgens komt Van Houts poëticaal
programma waarin het Platonische ideeëngoed een hoofdrol speelt, aan de orde.
Daarna volgt een schets van het zogenaamde Leidse ‘Gezelschap’ waarvoor de
‘Voorrede’ bedoeld was, en tenslotte komt de tegenstand die in Amsterdam tegen
de nieuwe, Leidse, literaire opvattingen bestond, uitvoerig aan de orde.
In de bijdrage van Karel Bostoen wordt aan de hand van eerdere studies een
overzicht gegeven van wat er tot nu toe over de ‘Voorrede’ bekend was. Daarna
wordt nagegaan welke bronnen Van Hout heeft gebruikt en hoe hij die heeft gebruikt.
Tenslotte wordt de datering van de ‘Voorrede’ behandeld. Een lijst van geraadpleegde
literatuur sluit dit inleidende gedeelte af.
De tekstuitgave bestaat, zoals in Cahier nr. 1, uit een facsimile-editie van het
handschrift met daarnaast de diplomatische transcriptie. Daarna komt de kritische
editie van de tekst, gevolgd door een tekstverklaring. Het geheel wordt afgesloten
met een cumulatief register op de Jan van Hout-Cahiers nrs. 1 en 2.
Dankzij de steun van de Vereniging Oud-Leiden en de hulp van het personeel van
het Gemeentearchief heeft Cahier nr. 1 een verspreiding gekend die boven verwachting
was. We hopen dat dit opnieuw het geval zal zijn bij Cahier nr. 2.
Wat betreft het onderdeel van de inleiding dat gewijd is aan de poëtica van Van
Hout, vermelden we de genereuze hulp van onze collega mevrouw dr. M. Spies van
de Universiteit van Amsterdam. Steun bij de taalkundige interpretatie hebben we
gekregen van collega mevrouw drs. A.A. Sneller-Van Veen van de RU Leiden.
Leiden, 1 september 1992
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Een tegendraadse poetica
De literaire ideeën van Jan van Hout
Johan Koppenol
Van de weinige literaire teksten van Jan van Hout die zijn overgeleverd, trok er niet
een zo sterk de aandacht als de voorrede:
Tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe
universiteyt der stad Leyden ouffenende zijn in de Latynsche of
Nederduytsche poëziën, ende allen anderen liefhebberen der Nederlandsche
sprake.
Deze tekst, verder aangeduid als de ‘Voorrede’, bevat een krachtig pleidooi voor een
nieuwe kunst, die moest voldoen aan de idealen van de renaissance. Trots stelt Jan
van Hout zijn moedertaal gelijk aan het Grieks en het Latijn en kondigt hij aan, in
navolging van Franse dichters, de alexandrijn te gaan gebruiken. De ‘Voorrede’ is
om deze redenen meermalen vergeleken met het Pléiade-manifest van Joachim du
Bellay, La Deffence et Illustration de la Langue Françoyse (1549). Maar de
waardering kende ook grenzen. Literatuurhistorici wisten met name geen raad met
de passage, waarin Van Hout met grote stelligheid beweert dat poëzie met retorica
‘in talderminste poinct niet over een en comt’. Prinsen, die de tekst van de ‘Voorrede’
in 1903 voor het eerst uitgaf, schreef hierover: ‘dit betoog is valsch, omdat het geheel
gegrond is op de verschillende beteekenis der woorden in verschillende perioden’.
Volgens Van der Heijden, die in 1968 de tekst opnieuw uitgaf, slaan Van Houts
uitlatingen over poëzie en retorica zelfs ‘nergens op’.1
Nu is Van Houts radicale afwijzing van elke verwantschap tussen dichtkunst en
welsprekendheid inderdaad moeilijk te plaatsen in het bestaande beeld van de
literatuur. Na het pionierswerk van Witstein heeft de historische neerlandistiek kennis
kunnen nemen van een stroom publicaties die het belang van de retorica voor de
literatuur van de renaissance aantonen en onderstrepen. Weliswaar kreeg in de loop
van de zestiende eeuw het begrip retorica een nieuwe invulling, maar van een breuk
tussen poëzie en retorica was geen sprake; het belang van de retorica voor de
dichtkunst leek eerder toe te nemen. Knuvelder formuleert het in zijn handboek zo:
Eind zestiende eeuw blijft de invloed van de retorica nadrukkelijk
doorwerken, ook al is door de ontwikkeling in de voorgaande jaren de
poëzie als eigen waarde sterk naar voren gekomen, een waarde die berust
op de overweging dat de poëzie vervolmaakster is van de ziel; daardoor
is poëzie de universele wetenschap bij uitstek. Een wetenschap echter die
wezenlijk is opgebouwd op de aloude precepta van de retorica.2
Dat het Jan van Hout desondanks ernst was met zijn uitspraken over de retorica,
blijkt uit zijn twee ‘rederijkerskaarten’ van 1577 en 1578. In de oudste kaart roept
Van Hout zijn kunstbroeders nog op de aloude ‘cunst der Retoriken’ te beoefenen;
een jaar later vermijdt hij de term retorica en
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spreekt hij plotseling over ‘uns duytsche Poëzie’.3 Kennelijk zijn Van Houts
opvattingen over dichtkunst en retorica rond 1577 veranderd en de ‘Voorrede’,
geschreven in 1578 of 1579, is de neerslag van zijn nieuwe literaire theorie. In het
onderstaande zal ik betogen, dat Van Houts radicale uitspraken over retorica en
poëzie geen vergissing zijn, maar onderdeel vormen van een zestiende-eeuws debat
over het wezen van de dichtkunst, waarin ook aard en waarde van de retorica ter
discussie stonden.

De waardering van de ‘ars retorica’
Gedurende vele eeuwen waren de principes uit de retorica van groot en soms zelfs
doorslaggevend belang voor wetenschappen en kunsten, waaronder de literatuur en
literatuurtheorie. Dat betekent echter niet dat de retorica onomstreden was: de kritiek,
vooral van de kant van filosofen, is zo oud als de ‘ars retorica’ of de kunst van de
welsprekendheid zelf.4
De eerste retoren waren rondreizende leraren, de zogenaamde sofisten. In de zesde
en vijfde eeuw voor Christus onderwezen zij tegen betaling leerlingen in de kunst
van het overtuigen-met-woorden. Voor de ontwikkelde Griek was dat een vaardigheid
van essentieel belang: het stelde hem in staat het woord te voeren in de
volksvergadering en zich te verdedigen voor de rechtbank. De sofisten stelden regels
op waaraan een goede redevoering diende te voldoen. Kennis van de retorica vormde
een sleutel tot de macht, maar juist daar school het gevaar: een goede retor was in
staat zijn gehoor te manipuleren. Voor een deel van de sofisten telde alleen het effect
van hun redevoeringen; zij schuwden geen enkel retorisch middel om hun publiek
te overtuigen, ook niet wanneer de waarheid het daarbij moest ontgelden. Juist dit
mogelijke bedrog lokte felle kritiek uit.
De veroordeling van de retorica is al te vinden in de door Plato opgetekende
Socratische dialogen. Met name in de Gorgias valt Socrates de sofisten in scherpe
bewoordingen aan. Socrates, die zijn hele leven in dienst stelde van het zoeken naar
het ware en goede, kon onmogelijk zijn zegen geven aan een kunst die geen
onderscheid maakte tussen goed en kwaad en met even veel gemak kon worden
aangewend om te pleiten voor een rechtvaardige, als voor een slechte zaak. Retorica
was in zijn ogen dan ook niet meer dan een vaardigheid, zoals koken een vaardigheid
is: in het gunstige geval richt zij geen kwaad aan en in het ongunstige geval ondermijnt
zij de waarheid, maar nooit levert zij een bijdrage aan de kennis van het goede. In
de Phaedros, een latere dialoog, wordt de Socratisch-Platoonse veroordeling van de
retorica nog eens herhaald, zij het in afgezwakte vorm: retorica kan dienstig zijn,
maar alleen dan, wanneer zij gekoppeld is aan de filosofie.
De retorica vond ook verdedigers, onder anderen Isocrates, tijdgenoot van Plato
en een vooraanstaand leraar in de welsprekendheid. Volgens Isocrates was alleen
een goed mens in staat de registers van de taal met overtuiging te bespelen en een
opleiding in de retorica was derhalve een opleiding tot deugdzaamheid. Aristoteles,
leerling en tevens tegenspeler van Plato, veroordeelde de retorica evenmin. In zijn
Ars retorica formu leert hij haar doel als zijnde niet het overtuigen zelf, maar de
kennis van de middelen om te overtuigen; ook benadrukt hij de technische kanten
van de welsprekendheid. Door het optreden van Aristoteles kreeg de retorica definitief
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een plaats in het opvoedkundig programma (overigens zonder dat de kritiek geheel
verstomde); gedurende vele eeuwen zou zij een vast onderdeel vormen van alle
klassieke opleidingen. De stijlvoorschriften van Aristoteles waren, behalve voor
redenaars, ook voor dichters

Jan van Hout, Tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe universiteyt der stad Leyden ouffenende zyn in de Latynsche
of Neder-duytsche poëziën

5
van groot belang. Aristoteles bleef wel onderscheid maken tussen de twee disciplines:
de retorica richt zich op het specifieke, terwijl poëzie zaken juist tot algemene
waarheden verheft. Bloemrijk taalgebruik en metrum zijn eigenschappen van de
dichtkunst en zouden, toegepast in een betoog, dit alleen maar ontkrachten.
In de Romeinse tijd werden de banden tussen poëzie en retorica verder aangehaald.
Cicero benadrukte de overeenkomst in het werk van redenaars en dichters en Horatius
liet in zijn Ars poetica de twee kunsten nagenoeg samenvloeien. Horatius meende
dat poëzie het nuttige met het aangename moest verenigen. Hij stelde de eisen waaraan
de dichtkunst moest voldoen vrijwel gelijk aan die voor de retorica, die moest
‘movere, persuadere et delectare’, emotioneren, overtuigen en onderhouden.
Aankomende dichters deden er zijns inziens goed aan, zich te bekwamen op het
terrein van de retorica.
Gedurende vele eeuwen bleef de welsprekendheidstheorie in hoge mate bepalend
voor de dichtkunst, al veranderde de invulling van het begrip retorica wel met de tijd
en onder invloed van de overlevering. Zo bleef in de late middeleeuwen de
retorica-kennis van veel dichters beperkt tot de elocutio of stijlvoorschriften.
Humanisme en renaissance brachten verandering in die situatie. De oplevende
belangstelling voor de klassieken resulteerde in de vijftiende eeuw onder andere in
de herontdekking en uitgave van de klassieke retorica's van onder meer Cicero en
Quintilianus. Voor het eerst sinds eeuwen kreeg men deze teksten weer integraal en
zuiver voor zich, in plaats van versnipperd en in compilatiewerken verweven. Deze
vernieuwde kennis leidde tot een herijking van het begrip retorica: retorica werd
weer de kunst om op een onderhoudende en doeltreffende manier een mening of
gedachte te verwoorden. Het ging daarbij niet langer uitsluitend om het toepassen
van de juiste stijlmiddelen, maar om de toepassing van het hele argumentele systeem
van inventio, dispositio, elocutio en, in mindere mate, memoria en pronunciatio.
Humanisten gingen hun poëzie weer modelleren volgens argumentele principes.
Met de renaissance kwamen echter niet alleen de retorische geschriften in de
belangstelling, men ging ook het werk van Plato bestuderen en vertalen. Het
vijftiende-eeuwse Florence was de bakermat van het renaissance-platonisme. Na de
aanzet van Leonardo Bruni was het vooral Marsilio Ficino die, als aanvoerder van
de Florentijnse Academie, de Plato-studie bevorderde. Hij vertaalde het volledige
werk van Plato in het Latijn en gaf het, voorzien van commentaar, uit in 1484.5 In
1492 volgde het werk van de grootste neo-platonist, Plotinus. Ficino's vertalingen
waren zeer invloed rijk en gaven het gedachtengoed van Plato ruime bekendheid in
humanistische kring. Het onvermijdelijke gevolg was, dat het oude geschil tussen
retorica en filosofie opnieuw aan actualiteit won.
Ficino zelf sloot in zijn retorica-opvattingen nauw aan bij Platos Phaedros: retorica
vindt bij hem slechts dan genade, wanneer zij gepaard gaat met filosofie. Academielid
Giovanni Pico della Mirandola stelde de zaken scherper. In 1485 voerde hij een
briefwisseling met Ermolao Barbaro, editeur van onder meer de Ars retorica van
Aristoteles. Pico maakt in tamelijk scherpe bewoordingen de retorica moreel
ondergeschikt aan de filosofie. Terwijl een filosoof zoekt naar de waarheid en zich
bepaalt tot het wezen van de dingen, zoekt de retor, desnoods door bedrog, de
instemming van zijn publiek en is hij bezig met verbale opsmuk:
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Want wat is de taak van een retor anders dan te liegen, te bedriegen, te
misleiden en trucs uit te halen? Want het is je taak, zeg je, naar believen
zwart in wit om te toveren en wit in zwart; om, al pratende,
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in staat te zijn zaken naar wens op te hemelen of neer te halen, ze op te
blazen of te kleineren.6
Ruim een halve eeuw later, in 1558, zou kerkhervormer Melanchton, een belangrijk
voorvechter van de klassieke retorica, de brief van Pico opnieuw onder de aandacht
brengen en proberen de hierin vervatte mening krachtig te weerleggen.7
Het conflict rond de retorica had ook zijn weerslag op de poëzie-opvattingen in
de renaissance. De retorica speelde namelijk niet alleen een ondergeschikte rol in de
filosofie van Plato's geestelijke erfgenamen; ook hun ideeën over de dichtkunst lieten
weinig ruimte voor de retorica.8 Neoplatonici hadden op grond van met name Plato's
Ion een theorie ontwikkeld over de dichter als goddelijk geïnspireerd wezen; in de
renaissance werden hun ideeën verder ontwikkeld door onder meer Ficino.9 De theorie
veronderstelt het bestaan van een onstoffelijke, onveranderlijke en goddelijke
Ideeën-wereld, ver buiten het menselijk gezichtsveld; de door de mens gekende en
beleefde wereld was voor hem niet meer dan een materiële, aan voortdurende
verandering onderhevige en niet goddelijke afspiegeling van deze Ideeën. De Ideeën
of goddelijke waarheden bleven voor de mens over het algemeen onbereikbaar en
onkenbaar. Het was slechts een enkeling gegund, een glimp van het goddelijke licht
van de waarheid op te vangen in een lichtend visioen. Deze confrontatie met het
goddelijke was echter een dermate ingrijpende gebeurtenis, dat zij zelfs voor de
weinige begenadigden - dichters, mystici, profeten of verliefden - in feite
onverdraaglijk was. Een goddelijke woede of waan, de ‘furor divinus’, verbijsterde
tijdelijk de zinnen, of, zoals de dichters het formuleerden, de Muze overmeesterde
hen.
Wanneer het moment van vervoering voorbij was, kon de dichter - om ons daartoe
te bepalen - zijn ervaring omzetten in poëzie. In het ideale geval schreef hij verzen,
die in klank en ritmiek herinnerden aan de goddelijke harmonie van de kosmos, de
muziek der sferen zoals hij die had ervaren. Hij ging daarbij zo te werk, dat zijn
poëzie niet voor iedereen begrijpelijk was. Het was gevaarlijk de goddelijke waarheid,
die bij ingewijden al tot een vorm van waanzin leidde, in handen te geven van de
massa. Daarom verhulde en omsluierde de dichter zijn ideeën met mythologie en
duistere allegorieën, met als resultaat een hermetische vorm van poëzie, waarvan de
gewone lezer hoogstens de oppervlakkige verhaallijn kon volgen. De verborgen
waarheden waren slechts toegankelijk voor een enkeling, in deugd en wijsheid
gelijkwaardig aan de dichter.10
Tussen deze elitaire, want op een select publiek gerichte, neoplatoonse
poëzieopvatting en de retorisch-argumentele poëtica gaapt een onoverbrugbare kloof.
Waar de schrijvers van belerend-argumentele verzen proberen een groot publiek te
onderhouden en te overtuigen door een beroep te doen op de rede of ratio, schermden
dichters met muzische, neoplatoonse opvattingen zich juist af van het publiek om
weerklank te zoeken bij een selecte groep ingewijden.11 Laatstgenoemde groep dichters
had om twee redenen geen boodschap aan de retorica: ten eerste achtte zij, in
navolging van Plato, de retorica een ongeschikt middel om tot de waarheid te komen
en ten tweede had zij geen belang bij een groot publiek. Neoplatoonse ideeën over
poëzie zijn onder meer aanwijsbaar bij de Italianen Pietro Bembo en Baldassare
Castiglione, in Frankrijk bij Antoine Héroët, Maurice Scève, Marguerite de Navarre
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bij Edmund Spenser.12
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De verschillende opvattingen over poëzie zijn hier met opzet in hun radicale vorm
geschetst; in de praktijk zijn de tegenstellingen niet altijd zo strikt. Ronsard verwoordt
met name in zijn vroege werk zeer nadrukkelijk de ideeën over inspiratie en goddelijke
dichterschap, men denke aan de veelgeciteerde Ode à Michel de l'Hospital (1552).
Toch lijkt hij, zeker later, de retorica niet onvoorwaardelijk af te wijzen. Het Abbregé
de l'art poétique françois uit 1565 opent weliswaar met de mededeling dat het
dichterschap een gave is en geen ambacht, maar geeft vervolgens toch een reeks
regels, nota bene ingedeeld naar retorisch voorschrift (invention, disposition,
élocution).13 Ronsard ging ervan uit, dat een dichter beschikte over een zekere
vakkennis of ‘ars’, maar die vaardigheid is niet meer dan een noodzakelijke
voorwaarde; zij wordt voorondersteld en is in vergelijking met de inspiratie van
ondergeschikt belang en krijgt daarom geen of weinig aandacht.14

De situatie in de Nederlanden
Al in de eerste helft van de zestiende eeuw, zo signaleert Spies, bestonden er in de
Nederlandstalige literatuur twee verschillende tendensen.15 De eerste richtte zich op
de ratio en bouwde daarmee voort op de middeleeuwse kennis van de Ciceroniaanse
en Quintiliaanse retorica; de tweede stroming besteedde meer aandacht aan de
muzikale aspekten en emotionele uitwerking van poëzie, wat blijkt uit de aandacht
voor rijm en versvormen. De litera toren waren zich echter nog nauwelijks bewust
van dit verschil en van enige discussie lijkt, althans op grond van het bewaard
gebleven materiaal, geen sprake te zijn geweest.16 Maar: het gistte en vanaf 1550
maakte de literatuur een reeks ontwikkelingen door, die beide stromingen zou
vernieuwen, emanciperen èn tegenover elkaar stellen.
In 1553 verscheen Jan van Mussems Rhetorica. Volgens de titelpagina was deze
kleine ciceroniaanse schoolretorica onder meer bedoeld voor dichters: zij konden uit
dit boekje leren hoe zij op een heldere wijze hun tekst moesten opbouwen. Daarmee
is Van Mussem een van de eersten om de poëzie te ijken aan de klassieke retorica.17
Alleen van Dirk Volckertsz Coornhert is bekend dat hij al eerder die weg was
ingeslagen. Coornhert was, vermoedelijk via Amsterdamse kanalen, onder invloed
gekomen van het werk van Melanchton, zoals gezegd een prominent voorvechter
van de retorica. Voor Coornhert moet poëzie stichtelijk, duidelijk en onderhoudend
zijn. Volgens hem was het de taak van de dichter om ‘stichtelijck te rijmen met lustige
klaerheyt’.18 Al in zijn Comedie vande Rijckeman (1550) zegt Coornhert geen gebruik
te willen maken van mythologie, modieuze fictie en andere zaken, die zijn werk
onecht en ontoegankelijk zouden maken; in plaats daarvan zal hij zich beperken tot
de waarheid, zoals gebruikelijk was toen de dichtkunst nog de eer genoot die Cicero
haar had bezorgd.19 Voor Coornhert was poëzie een middel om zijn publiek op
rationele en tegelijkertijd aangename wijze te beleren en te overtuigen. In de jaren
van 1550 tot 1580 bleef Coornhert de belangrijkste vertegenwoordiger van de
retorisch-argumentele stroming in de Nederlandstalige poëzie. Bijval kreeg hij, voor
zover daar iets over te zeggen valt, met name uit Amsterdamse kring.20 Niet specifiek
Nederlands, maar - zeker later - wel van groot belang voor de verdere verbreiding
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van de retorische literatuurtheorie, was de publicatie in 1561 van Scaligers Poetices
libri septem. Scaliger onderkent weliswaar de verschillen tussen poëzie en retorica,
maar de overeenkomsten wegen voor hem toch zwaarder en wat hij zijn lezer biedt,
is een op retorische leest geschoeide poëtica.
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Door het gebruik van mythologische allegorieën af te wijzen, zette Coornhert zich
af tegen de tweede stroming in de literatuur die het gebruik van fictie, naast rijm en
versvorm, juist tot het wezen van de poëzie rekende. Zij benaderde de lezer of
luisteraar niet rationeel, maar emotio neel; poëzie is hier geen middel, maar doel op
zich. Na 1550 onderging ook deze stroming een reeks vernieuwingen, voornamelijk
in navolging van Franse voorbeelden. De Const van Rhetoriken van Matthijs de
Castelein, geschreven in 1548 en postuum verschenen in 1555, is in die ontwikkeling
een eerste mijlpaal. De Castelein volgt de Franse ‘Grands Rhetoriqueurs’ na, en dan
met name Molinet. Het wezen van de dichtkunst bestaat voor hem uit muzikale en
klankaspekten, gepaard aan fictieve stofkeuze. Hij biedt zijn lezers een handboek
met voorbeelden van strofebouw en rijmpatronen. Weliswaar maakt hij daarbij
overvloedig gebruik van citaten uit de retorica's van Cicero en Quintilianus, maar
die dienen slechts ter stoffering. Het is niet zijn bedoeling de klassieke retorica tot
ruggegraat van de poëzie te maken en het ‘rhetoriken’ uit de titel moet dan ook niet
worden opgevat als ‘klassieke retorica’; het betekent hier ‘dichtkunst’.21
Juist deze harmonisch-fictionele poëzieopvatting zou een vruchtbare bodem blijken
te zijn voor de inspiratietheorie, zoals die was ontwikkeld door de neoplatonici. Iets
daarvan lijkt al aanwezig bij De Castelein, zij het dat die nog volgens middeleeuwse
traditie de Heilige Geest als inspirator noemt. Gaandeweg, met name via het werk
van de Franse Pléiade, zouden de nieuwe inspiratieleer en de bijbehorende mythologie
van Apollo, de Muzen en de Parnassus aan bekendheid winnen. De
Muzen-beeldspraak is terug te vinden in enkele belangrijke teksten die de doorbraak
van de renaissance in de Nederlandse letterkunde markeren.22 In de bundel spelen
van het Antwerpse landjuweel van 1561 vergelijkt een anonieme auteur (vermoedelijk
Willem van Haecht of Willem Sylvius) Antwerpen met de Parnassus en spreekt hij
de hoop uit spoedig een Nederlandstalige Petrarca en Ronsard te mogen
verwelkomen.23 Ook in de overgangsbundel Den Hof en Boomgaerd der Poesien van
Lucas d'Heere wordt nadrukkelijk verwezen naar de goddelijke inspiratie.24 Nu is het
natuurlijk niet zo dat elke verwijzing naar de Muzen duidt op bekendheid met
neoplatoonse opvattingen over het dichterschap: het beeld zou spoedig een
gemeenplaats worden. Maar in de late zestiende eeuw, wanneer de mythologie ter
discussie komt te staan en iemand als Coornhert de fabel van de Muzen expliciet
verwerpt, is het noemen van de zanggodinnen wel een vingerwijzing in de richting
van een harmonische poëzie-opvatting.25
Lucas d'Heere was een overgangsfiguur die weliswaar vernieuwde, maar nog niet
rechtstreeks aansloot bij de Pléiade. Die stap zette Jan vander Noot. In zijn werk
evolueert de oude, harmonisch-fictionele stroming tot een renaissancistische poëtica
naar Frans voorbeeld, inclusief de neoplatoonse aspecten daaruit. Klank en versvorm
bepalen nog steeds het wezen van de dichtkunst, al worden dubbelrijm en referein,
naar voorbeeld van Ronsard, vervangen door alexandrijn en sonnet.26
Een rustige kennismaking met deze hele en halve noviteiten was de Nederlanden
niet gegund: de Opstand dompelde het land inmiddels in ellende. Vander Noot
vluchtte naar Engeland en gaf daar, in ballingschap, zijn eerste bundels uit. Natuurlijk
was de oorlog in zekere zin een stok in het wiel van de literaire vooruitgang, maar
aan de andere kant gaven de ballingschappen de - internationale - betrekkingen tussen
geleerden en dichters een impuls. Vanaf 1574, na de meest kritieke fase in de Opstand,
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konden Holland en Zeeland beginnen aan het herstel. Ook het gewone literaire leven
kwam weer op gang (de produktie van verzetsliteratuur
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had natuurlijk niet stilgestaan) en net als op het politieke en godsdienstige vlak traden
daarbij belangrijke verschuivingen op. Holland nam het voortouw en nieuwe namen
kwamen de Nederlandse letterkunde verrijken. Een belangrijke nieuwkomer was Jan
van Hout. In 1577 blies hij de Leidse rederijkerij nieuw leven in; in 1578 organiseerde
hij de eerste grote rederijkerswedstrijd sinds jaren.27 Kort daarop schreef hij zijn
‘Voorrede’.

Van Houts poëtica
Keren we nu, met kennis van de literaire ontwikkelingen, terug naar die ‘Voorrede’,
dan blijkt Van Houts tekst een beknopt, maar goed doordacht poëticaal programma
te bevatten. Van Hout zet zijn ideeën uiteen aan de hand van vier hoofdpunten,
namelijk: de onkunde van de massa op het terrein van de kunst; de ware kunstenaar
en kunstbeoordelaar; de aard van de poëzie afgezet tegen de retorica; en tenslotte
een aantal technische aspecten van het dichterschap.
Eerst de onkunde van de massa. In Van Houts ogen was het gros van zijn
tijdgenoten wegens een gebrek aan geleerdheid en kennis niet in staat de ware
dichtkunst, dat is ‘constige, geleerde poëziën’, te herkennen of te waarderen.
Geleerdheid, aldus Van Hout, werd ‘weynich geouffent ende geacht’ en er verscheen
dan ook vrijwel geen literatuur van betekenis. Het volk had zich daardoor nooit
kunnen oefenen in de kunstkritiek. Overigens, zo voegt hij daaraan toe, gold ook al
voor de bevolking van de Oudheid dat zij niet tot oordelen in staat was, ondanks het
feit dat men zich toen toch omringd wist met kunst van het hoogst denkbare niveau.
Om zijn stelling te onderbouwen geeft Van Hout vier voorbeelden van
achtereenvolgens een redenaar, een ‘constich floytspeelder’, een ‘zonderling constich
beeltsnider’ en een ‘geschicten poëet’ (de volgorde is niet willekeurig, de waarde
van de genoemde kunsten vertoont een stijgende lijn). Het publiek uit de Oudheid
bleek niet in staat hun verrichtingen naar waarde te beoordelen. Deze vier voorbeelden
indachtig, moet de meerderheid van Van Houts tijdgenoten zeker onoordeelkundig
worden geacht. Die onkunde blijkt trouwens ook zonneklaar uit hun geringe achting
voor hun moedertaal, het Nederlands.
Vervolgens komt Van Hout op het tweede punt: wie schrijven dan goede poëzie
en aan wie is dat ter beoordeling? Hij kon natuurlijk moeilijk volstaan met de
vaststelling dat hij zelf tot het goede slag dichters behoort. Toch komt hij daar, op
een indirecte manier, wel op uit: namelijk door duidelijk te maken, dat hij zich
onderscheidt van díe rederijkers, die zich een stuk in de kraag drinken, in taveernen
rondhangen en aanstootgevende verzen schrijven.28 Zelf beweert Van Hout alleen te
dichten in zijn schaarse vrije tijd. Behalve een bescheidenheidstopos is dit een handig
ingeklede vingerwijzing naar eigen deugdzaamheid. Een ware dichter vervult zijn
maatschappelijke plichten, gaat zich niet te buiten en schrijft geleerde verzen, die
niet indruisen tegen het fatsoen en ‘geen maechdenoren schadelicken noch
schandelicken’ zijn. De ware dichter is deugdzaam, wijs en zedig.
Bij het aanwijzen van geschikte kunstbeoordelaars bewandelt Van Hout hetzelfde
pad. Hij is niet overtuigd van de waarde van zijn eigen gedichten, maar de al
genoemde rederijkers hadden ongunstig over zijn werk geoordeeld en dat had hem,
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indachtig de aangehaalde gevallen van kunstbeoordeling door de bevolking van de
Oudheid, op het idee gebracht dat zijn werk wel eens een uitgave waardig kon zijn.
Het oordeel over zijn poëzie legt Van Hout verder in handen van deskundigen, te
weten de in de aan-
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hef genoemde leden van het ‘Gezelschap’. De mening van dit kleine groepje schrijvers
van Neolatijnse en Nederlandse poëzie uit de Leids-universitaire kring en andere
liefhebbers van de moedertaal zal voor hem meer betekenen dan het commentaar
van de onoordeelkundige massa drinkebroers en rederijkers. Van Hout zet zijn betoog
opnieuw kracht bij met een aan de klassieken ontleend verhaal. Toen Antimachus
Clarius zijn poëzie in het openbaar voordroeg, keerde het publiek hem massaal de
rug toe en liet hem alleen, er bleef slechts één luisteraar over: Plato. De dichter liet
zich niet weerhouden en zei: ‘Ic zal evenwel mit myn lezen voortgaen, want alleen
Plato mi zo veel es als de gantsche gemeente’. Mooier had Van Hout zijn elitaire
poëzieopvatting niet kunnen illustreren. Slechts zeer weinige, verstandige mensen
kunnen het werk van de ware dichter op waarde schatten.
In de dan volgende passage van de ‘Voorrede’ gaat Van Hout dieper in op het
derde hoofdpunt, waarbij hij het wezen van de poëzie afzet tegen dat van de retorica.
Ten onrechte, stelt hij, wordt de dichtkunst aangeduid als ‘const van retoriken’;
poëzie en retorica hebben namelijk niets met elkaar te maken. Poëzie is van alle
kunsten de ‘alderedelste ende beste’; zij is zeer oud en van goddelijke oorsprong,
zoals blijkt uit het dichterschap van Mozes en David. Als oudste niet-bijbelse dichters
noemt hij Orpheus, de mythische zanger die stenen liet dansen en die zelfs de dood
- tijdelijk - overwon met zijn poëzie, en hij noemt ook Homerus en Hesiodus. De
dichter verwerft met zijn grote geleerdheid roem en aanzien; verder koppelt Van
Hout poëzie aan muziek en zang. De retorica is een veel jongere kunstvorm: zij werd
ontwikkeld door de Grieken en is dus het werk van mensen. Retorica kan eervol zijn
- als voorbeelden noemt Van Hout Demosthenes en Cicero -, maar het kan ook
misgaan, zoals blijkt uit twee aangevoerde voorbeelden uit de oudheid. Het eerste
handelt over een conflict tussen Romeinse filosofen en retoren. De Raad van de stad
grijpt in en besluit, met het oog op het algemeen belang, de retorica te verbieden. In
het tweede voorbeeld wordt de retorica eveneens uit Rome gebannen, ditmaal op last
van verontruste ouders, die het retorica-onderwijs bestempelen als een nieuwigheid
die ‘ons niet behaechlic, noch dunct ons niet recht te wezen’. Jan van Hout plaatst
poëzie en retorica tegenover elkaar als deugd en (potentiële) ondeugd. Retorica is
dus een ‘middelbare’ vaardigheid: mits uitgeoefend door een deugdzaam mens,
brengt zij eer, maar in verkeerde handen kan zij tot bedrog leiden.
Tenslotte bespreekt Van Hout enkele technische aspecten van het dichterschap,
waarbij hij de nadruk legt op metriek en versvormen. Het gebruik van de alexandrijn
moest aan Van Houts werk ‘een zekere mate’ geven, ‘yegelycke sillabe op zyn juyste
gewichte comende’. Eerder in de ‘Voorrede’ had Van Hout al enkele malen een
nauwe band tussen poëzie en muziek gesuggereerd. Zo zegt hij over de dichter
Eumolpum, dat deze zijn poëzie ‘mit een zonderlinge conste tevoren zong’ en over
Mozes en David, dat zij hun psalmen en lofzangen ‘poëtelicken gezongen’ hebben.
Van Hout denkt hier geheel in de lijn van de muzikale en harmonische
poëzieopvatting, die leerde dat het luisteren naar ware poëzie de menselijke ziel in
harmonie moest brengen met de goddelijke orde van de kosmos. Tenslotte kondigt
hij aan zich te willen oefenen in nieuwe versvormen als sonnetten en epigram men.
Overzien we de inhoud van de ‘Voorrede’, dan kunnen we vaststellen dat Van
Houts poëtica een neoplatoonse inslag heeft. Dichtkunst is voor Van Hout een elitaire
zaak, door en voor een klein publiek. Het schrijven van poëzie is geen aan te leren
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vaardigheid en heeft niets met retorica te maken. Over inspiratie wordt in de
‘Voorrede’ helaas niet veel gezegd,
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maar twee gedichten die Van Hout in dezelfde tijd schreef laten op dit punt weinig
ruimte voor onduidelijkheid omtrent zijn opvattingen. Zowel in het openingsvers
van zijn eigen album amicorum als in de rederijkerskaart van 1578 richt Van Hout
zich tot de Muzen, in mythologische beeldspraken die een sterke affiniteit met de
inspiratieleer verraden.29

Wat wist Van Hout?
Alvorens in te gaan op belang en invloed van de ‘Voorrede’, moet eerst de vraag aan
de orde komen, hoe Jan van Hout aan zijn ideeën kwam. Theoretisch is het niet
ondenkbaar, dat hij rechtstreeks uit Plato geput zou hebben - als Coornhert kon
beschikken over de door Ficino becommentarieerde werken van Plato, kon Van Hout
dat ongetwijfeld ook.30 Het is echter aannemelijker, dat Van Hout zijn ideeën opdeed
langs indirecte, al dan niet literaire wegen. Waar precies haalde hij zijn in de
‘Voorrede’ geëtaleerde kennis vandaan? Weliswaar zijn in Polydorus Vergilius' De
rerum inventoribus, een belangrijke door Van Hout gebruikte bron, bijna alle
hoofdpunten uit de ‘Voorrede’ terug te vinden, maar gezien de selectieve en kritische
manier waarop hij met deze bron omspringt, is het zeker dat Van Houts kennis veel
breder moet zijn geweest.
Ongetwijfeld was hij al vroeg goed thuis in de bestaande rederijkersliteratuur. Zijn
vader, Cornelis Meesz van Hout (1516-1595), was immers lid en vermoedelijk zelfs
jaren lang factor van de Witte Acoleyen. Hij was een verdienstelijk auteur en bleef
tot op zeer hoge leeftijd de ontwikkelingen op de Amsterdamse boekenmarkt volgen
(‘Esser wat nieuws, tzi van const of om te lesen, zo zend mi wat, schrivende de prys
van dien’).31 Uitgaven als De Casteleins Const van Rhetoriken zal de oude Van Hout,
als hij daartoe de kans kreeg, zeker hebben aangeschaft en daarmee bereikbaar hebben
gemaakt voor zijn zoon. In 1561 bezocht zoon Van Hout (in het kielzog van zijn
vader?) het Antwerpse landjuweel. Hij ontmoette er niet alleen zijn aanstaande vrouw,
maar kwam tevens in aanraking met vooraanstaande rederij kers; toen Van Hout in
1578 een rederijkerswedstrijd uitschreef in Leiden, maakte hij dankbaar gebruik van
deze contacten.32 Of het nu Willem van Haecht of drukker Willem Silvius was die
de gedrukte Antwerpse spelen van hun vernieuwende inleiding voorzag:33 in beide
gevallen staat het vast dat Jan van Hout de schrijver persoonlijk kende, zo niet al
sinds 1561, dan toch in elk geval op het moment dat hij de ‘Voorrede’ schreef (Van
Haecht deed mee aan de Leidse dichtwedstrijd van 1578 en Silvius was sinds 1577
Leids universiteitsdrukker).34 Verder staat vast dat Van Hout het werk van Lucas
d'Heere kende; mogelijk geldt hetzelfde voor de poëzie van Jan vander Noot.35
Toch was het niet in de eerste plaats via Vander Noot, dat Van Hout kennis maakte
met de Pléiade en het renaissance-platonisme; die kennismaking verliep namelijk,
zoals al herhaaldelijk is opgemerkt, via Jan van der Does ofwel Janus Dousa. De
vriendschap tussen Dousa en Van Hout dateerde uit de bange dagen van het Leids
Beleg, toen Dousa het bevel voerde over de stadsverdediging en, net als Van Hout,
de stad tot elke prijs wilde dichthouden. De invloed van Dousa is in hoge mate
bepalend geweest voor Van Houts literaire ideeën. Dousa had in 1565 en 1566 in
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Parijs gestudeerd bij Jean Dorat. Dorat was mentor van Ronsard en andere
Pléiade-dichters en Dousa zat dus aan de bron; hij kende het werk en de literaire
theorie van Ronsard, Du Bartas en anderen uit eerste hand. Dousa bracht een grote
hoeveelheid moderne Franse poëzie mee naar Holland en bouwde zo een brug voor
Van Hout naar de ‘Francoyzen’
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met hun alexandrijnen en neoplatonisme. Dousa en Van Hout droegen poëzie aan
elkaar op en toen Van Hout in 1578 of 1579 bij de Staten van Holland octrooi
aanvroeg voor de uitgave van zijn Nederlandse gedichten, was Dousa zijn
voorspraak.36
Ook de betrekkingen tussen de Nederlanden en Engeland zijn, van betekenis
geweest, zoals Van Dorsten heeft laten zien. Gedurende de eerste jaren van de Opstand
bood Engeland niet alleen gastvrijheid aan duizenden Nederlandse bannelingen,
onder wie bijvoorbeeld Jan vander Noot (de jonge Spenser zou enkele van zijn verzen
vertalen). Ook was er druk diplomatiek contact tussen de Opstandelingen en het
Engelse gezag. Janus Dousa stak in 1572 het Kanaal over als ambassadeur. Tijdens
zijn verblijf in Engeland vervulde hij niet alleen ambtelijke plichten, maar hij
verzamelde ook literatuur en hernieuwde zijn contacten met Daniel Rogers, een
studievriend uit zijn Parijse jaren. Toen Holland zich eenmaal vrijgevochten had,
bleven de opgebouwde contacten bestaan. Met name de Leidse universiteit onderhield
gedurende de jaren zeventig en tachtig sterke banden met Engeland, waarbij Rogers
een hoofdrol speelde. Deze Leids-Engelse contacten zijn niet aan Jan van Hout
voorbij gegaan en hebben bijgedragen aan zijn letterkundige ontwikkeling. Via
Engelse kanalen kon hij beschikken over handschriften van nog niet gepubliceerd
werk van Buchanan. In 1585 begon Van Hout Engels te leren, om mee te kunnen
praten tijdens het bezoek van Leicester en diens gevolg aan de Nederlanden. Het was
ook Van Hout, die voor een feestelijk onthaal zorgde van Leicester in Leiden op 12
januari 1586; tijdens het verblijf van de Engelse gasten bood Van Hout gastvrijheid
aan niemand minder dan Sir Philip Sidney. Van Dorsten wees al op de
overeenkomsten tussen de ‘Voorrede’ en Sidney's - later geschreven - An Apology
for Poetry. Of Van Houts kennis van het Engels ooit gedegen genoeg was om de
poëzie van Sidney of Edmund Spenser te kunnen lezen, valt helaas niet na te gaan.37
Tenslotte wijs ik nog op de mogelijke invloed op Van Hout uit de omgeving van
Christoffel Plantijn. Van Hout ontmoette Plantijn voor het eerst in 1579, dus direkt
na het ontstaan van de ‘Voorrede’; de twee sloten vriendschap. In 1583 zou de
aartsdrukker, op verzoek van Lipsius en Dousa, zich als universiteitsdrukker en
opvolger van Sylvius in Leiden vestigen.38 In het milieu van Plantijn bestond een
grote belangstelling voor onder andere het met neoplatoonse ideeën doordrenkte
Corpus Hermeticum. Deze ook in de kring van de Florentijnse Academie geliefde
en door Ficino uit het Grieks in het Latijn overgezette teksten werden rond 1580
door een onbekende vertaald in het Nederlands. De vertaler moet een bekende zijn
geweest van Plantijn; de vertaling is nooit in druk verschenen.39 Door zijn omgang
met Plantijn kan Van Hout zijn ideeën hebben verdiept.

Van Houts ideeën in de praktijk
Het spreekt vanzelf dat Van Houts literaire ideeën, zoals verwoord in de ‘Voorrede’,
van invloed warem op zijn eigen poëzie. Nu kan het geen kwaad hierbij vooraf op
te merken dat, zoals vaker, de praktijk minder verheven is dan de hooggestemde
theorie: wie ooit een kladversie van een gedicht van Van Hout onder ogen heeft
gehad, weet dat er op dit werk geploeterd is, alle inspiratie ten spijt. Toch is er wel
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degelijk beïnvloeding, maar wie wil nagaan hoe Van Hout zijn ideeën in de praktijk
uitwerkte, wordt direct geconfronteerd met een inmiddels bekend probleem: Van
Houts literaire nalatenschap is spoorloos. De weinige teksten die in klad-
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handschrift bewaard zijn, geven niet meer dan een indruk; het is bovendien de vraag
of dit werk representatief is. Het is niet meer dan een schrale troost, te weten dat het
verlies van zijn overige poëzie nu wel min of meer te verklaren is. Immers: Jan van
Hout schreef zijn gedichten niet voor de onoordeelkundige massa. Zijn werk
circuleerde - in handschrift - in een uitgelezen gezelschap van geleerden, vrienden
en bekenden en kennelijk heeft Van Hout van publikatie willen afzien.
Toch is Van Hout omstreeks 1578 bezig geweest met een mogelijke uitgave. Hij
stelde zelfs een octrooiaanvraag op, waarin hij de Staten van Holland toestemming
vroeg zijn gedichten te mogen drukken en publiceren. Of hij de aanvraag heeft
doorgezet valt niet meer na te gaan; in elk geval is het nooit tot een uitgave gekomen.
Het achterwege blijven van de publikatie kan nauwelijks veroorzaakt zijn door
praktische bezwaren. Jan van Hout staat niet bepaald bekend als iemand die zich van
eenmaal voorgenomen plannen liet afbrengen, zeker niet wanneer hij de uitvoering
daarvan in eigen hand had en dat was met de uitgave het geval: deze zou door Van
Hout zelf vervaardigd worden in zijn ‘stadhuisdrukkerij’. Bovendien kon hij rekenen
op steun van zijn vrienden Janus Dousa en Cuenraet de Rechtere. Het lijkt er dus op,
dat Van Hout bewust heeft afgezien van uitgave en we zullen hem serieus moeten
nemen, wanneer hij zijn handschriften nalaat aan Petrus Bertius met de opdracht ze
niet uit te geven maar hoogstens onder goede vrienden te laten circuleren.40 De
nalatenschap is sindsdien onvindbaar. Overigens ontkent Van Hout in zijn testament
ooit plannen te hebben gehad voor een uitgave.
Van de weinige wel overgeleverde teksten is het Loterijspel het meest omvangrijk.
Dit toneelstuk, geschreven in het voorjaar van 1596 en op 27 mei van dat jaar
opgevoerd door de Leidse rederijkerskamer de Witte Acoleyen ter bevordering van
de grote Leidse gasthuisloterij, is om meerdere redenen uniek en vernieuwend.41 Het
is in dit kader niet mogelijk een analyse te geven van het Loterijspel; ik volsta er
mee op te merken dat het spel, anders dan de comedies van Coornhert, geen
retorisch-argumentele opbouw kent. In plaats van te werken met voorschriften uit
de retorica, koppelt Jan van Hout zijn personages aan de vier elementen en werkt hij
met hiërarchieën en analogieën.42
Eén van de hoofdpunten uit de poëtica van Van Hout betrof het muzikale aspect
van de dichtkunst. Het was in dat kader, dat Van Hout zich opwierp als voorstander
van het schrijven in een vaste ‘mate’. Hij bekwaamde zich, naar Frans voorbeeld, al
vroeg in het schrijven van alexandrijnen; boven dien zette hij anderen aan hem hierin
te volgen. Zo verspreidde hij zijn kennis in brede rederijkerskring en verwierf hij als
vernieuwer van de dichtmaat de lof van vele tijdgenoten.43
Een ander punt dat hier kort aan de orde dient te komen, is Van Houts relatie tot
de rederijkers. Jan van Hout was nooit factor van de Leidse Witte Acoleyen, hij staat
zelfs nergens officieel geregistreerd als lid. Toch was hij onmiskenbaar degene, die
het literaire leven van de kamer domineerde; men hoeft maar te denken aan de Leidse
wedstrijden van 1577, 1578 en 1596 of aan de festiviteiten in de stad tijdens de
bezoeken van Leicester (1586) en Maurits (1594). Een verklaring ligt ook in dit geval
besloten in Van Houts opvattingen over literatuur. Literair talent was in zijn ogen
een gave, een genadegift aan een kleine groep van ingewijden en zeker geen
vaardigheid die men door gezamenlijke oefening kon leren. De verschillen op dit
punt met Spiegel, die wel lid was van en optrad namens de Amsterdamse Eglentier,
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zijn treffend. Overigens was Van Houts oordeel over de rederijkers minder
ongenuanceerd dan de literatuurgeschiedenissen willen doen geloven. De harde
uitspraken over rederijkers in de
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‘Voorrede’ en in de ‘Opdracht aan Broer Cornelis’ richten zich tegen die lieden, die
ondanks een dubieuze levenswandel en een gebrek aan kennis pretenderen dichters
te zijn en tegen de quasi-poëten die niet verder komen dan rijmfoefjes en naschrijverij.
Van Houts woorden mogen niet gelezen worden als een algemene veroordeling; hij
wilde zich niet ontdoen van de rederij kerij, maar haar veranderen en omvormen naar
zijn eigen inzichten.
Tenslotte nog een kleinigheid: in de prentverzameling van het Leidse
Gemeentearchief bevindt zich een klein portret van een man met de initialen I.V.H.
Verder draagt de kopergravure het jaartal 1596, het randschrift L'HOMME, APRES
SON AME N'A RIEN PLVS PRECIEVX QVE BONNE RENOMMEE en als
onderschrift: PLATON A LAISSE PAR ESCRIT QV'IL N'Y A HOMME SI
HEVREVX, QVI PVISSE SÇAVOIR TOVTES CHOSES. Het prentje is, met de
nodige voorzichtig heid, ooit al beschreven als een mogelijk portret van Jan van
Hout. Nu blijkt uit de ‘Voorrede’, dat Van Hout zijn reputatie inderdaad van groot
belang achtte en ook het Plato-citaat zou in zijn richting kunnen wijzen. Toch blijft
de identificatie zeer onzeker; de overeenkomsten met het bekende portret door
Swanenburch uit 1606 zijn zeer zwak en geen van de afbeeldingen is op
waarheidsgetrouwheid te controleren.

Het ‘Gezelschap’ van Jan van Hout
Jan van Hout richtte zijn ‘Voorrede’ tot een zeker ‘Gezelschap’, dat bestond uit
mensen, die zich aan de Leidse universiteit bezig hielden met Neolatijnse en
Nederlandse poëzie en andere liefhebbers van de Nederlandse taal. Harde gegevens
over deze vergadering, haar leden en de aard van de bijeenkomsten ontbreken. Vast
staat, dat we niet moeten denken aan een gereglementeerde kring. Het Gezelschap
zal eerder hebben bestaan uit een ongebonden stel vrienden, die elkaar met enige
regelmaat troffen.44 De bijeenkomsten bestonden vermoedelijk uit informele
maaltijden, waarbij de deelnemers spraken over literatuur. Ze droegen voor uit eigen
werk; misschien ondernamen ze gezamenlijke vertaalprojekten.45
Van één deelnemer aan de bijeenkomsten kunnen we zeker zijn: Janus Dousa. Er
bestaan twee versjes van zijn hand, gericht ‘Ad socios’.46 verder refereert Dousa in
zijn gedichten enkele malen aan gezamenlijke maaltijden. Eénmaal grapt hij over
Van Hout, nadat deze enkele malen te laat aan tafel verscheen.47 Justus Lipsius, die
in 1578 naar Leiden kwam en van mei tot augustus dat jaar bij Van Hout in huis
woonde, noemt ook die gezamenlijke ‘literaire’ maaltijden in een van zijn brieven.
Hij schrijft:
Veelvuldig waren onze gesprekken, vaak aten wij samen, maar steeds
binnen de grenzen van de gematigdheid en bescheidenheid. Bij het eten
wisselden wij een zwaarwichtig relaas af met een aangenaam verhaal; zeer
vaak lazen wij uw verzen voor, Dousa, zeer vaak die van U, Van Hout.
Op die manier beproefden wij de zware publieke en privé-bekommernissen
te vergeten. Beiden zijn jullie ‘principes’, vorsten onder de dichters, maar
in een verschillend genre. U, Dousa, volgt de oude weg en gebruikt de
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oude taal, U, Van Hout, volgt liever een nieuwe weg en gebruikt onze
taal.48
Ook Lipsius deed dus mee, al zal zijn inbreng wat betreft de Nederlandse poëzie
gering zijn geweest.
Veel andere getuigenissen over het Gezelschap bestaan er, voor zover bekend,
niet. Te noemen valt nog Spiegel, die in het vierde boek van de
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Hertspieghel refereert aan een Leids ‘vrienden-choor’, waar ‘hout en wint’ (= Van
Houts zinspreuk) in de juiste dichtmaat schrijft.49 Toch lijkt het, kijkend naar de
‘Voorrede’ en de uitspraken van Dousa en Lipsius, wel mogelijk te suggereren, dat
de kern van het Gezelschap bestond uit het triumviraat Van Hout-Dousa-Lipsius.
Elk van deze drie vrienden zal een heel eigen inbreng hebben gehad: Van Hout als
voorvechter van poëzie in de moedertaal, Dousa als kenner van internationale
ontwikkelingen in de literatuur en Lipsius als vermaard humanist en classicus. Verder
zal de dis wel bevolkt zijn door een in samenstelling en getal wisselende groep
bezoekers. Er is al vaak gewezen op het groepje studenten dat in 1581 bij Van Hout
in huis woonde: naast zijn eigen zoon Bartholomeus waren dat Jacob Walraven, Jan
van Rijswijc, Dirk van Liefvelt en Winant Micault. De meesten van hen waren in
hoge mate geïnteresseerd in literatuur en schreven zelf poëzie, zodat het niet
onmogelijk is, dat zij regelmatig bijeenkomsten hebben bijgewoond. Ook Janus
Gruter, die van 1579 tot 1584 in Leiden studeerde en in die periode volgens eigen
zeggen niet minder dan 500 Nederlandse sonnetten schreef, zal wel eens van de partij
zijn geweest. Het is immers slecht voorstelbaar dat Jan van Hout, die zijn deur voor
zo velen open zette, dit literaire wonderkind ongemoeid liet: daarvoor voldeed Gruter
te goed aan Van Houts ideaal van de Nederlands-dichtende academicus.
Natuurlijk is dit gespeculeer over het ‘Gezelschap’ niet ongevaarlijk, men hoeft
maar te denken aan de romantische beeldvorming rond de Muiderkring. Toch is er
in het geval van Van Houts Gezelschap nog een belangrijke sleutel te bespreken:
zijn album amicorum. Tussen 1578 en 1583 schreven 27 vrienden van Van Hout een
vers of opdracht in dit album. Natuurlijk mag de lijst namen uit het album niet zomaar
gelijkgesteld worden aan een eventueel Gezelschap, maar er zijn wel aanwijzingen
in die richting. De inscribenten van het album zijn voor het overgrote deel verbonden
aan de Leidse universiteit, waar ze zich bezighouden met Neolatijnse en Nederlandse
poëzie. Verder bevat het album bijdragen van onder anderen Roemer Visscher,
Coornhert en Jeronimus van der Voort, figuren die niet verbonden waren aan de
universiteit, maar wel aangemerkt kunnen worden als ‘anderen lief-hebberen der
Nederlandsche sprake’. De aanhef van de ‘Voorrede’ ‘past’ dus in elk geval op de
namen in het album. Bovendien roemt vrijwel iedereen in het album Van Hout als
voorvechter van het Nederlands, een enkeling (Franciscus Modius) noemt ook zijn
inspanningen op het gebied van de metriek.50 Onmiskenbaar is de in de ‘Voorrede’
besproken dichtkunst ook het belangrijkste onderwerp in het album; verder onderzoek
op dit punt is geboden. Tot het moment dat we kunnen beschikken over de resultaten
van dat onderzoek, blijft voorzichtigheid geboden, maar als hypothese lijkt het niet
te gewaagd te veronderstellen, dat er rond 1580 rond Van Hout, Dousa en Lipsius
een informele kring van dichters en literair geïnteresseerden heeft bestaan.
Eén mogelijke bezoeker van die kring verdient nog wat extra aandacht: Jeronimus
van der Voort. Het lijkt erop, dat Van Hout enige tijd intensief met hem in contact
heeft gestaan. In oktober 1578 was Van der Voort namelijk niet alleen als deelnemer
betrokken bij de rederijkerswedstrijd die Van Hout had uitgeschreven. Uit de
stadsrekeningen blijkt, dat Van Hout al in april aan Van der Voort opdracht had
gegeven enkele spelen en vertoningen voor dit feest te schrijven, tot ‘verheughinge
vande Borgeren ende Innewoonderen’ van Leiden. Van der Voort, ‘Poeet modern’,
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ontving voor zijn werk ruim elf pond.51 In 1578 schreef Van der Voort ook een
bijdrage in Van Houts album en veel later droeg hij nog een van zijn ge-
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schriften op aan de Leidse magistraat.52 Heeft Van der Voort soms enige tijd in Leiden
gewoond?53

Tegenstand: Leiden versus Amsterdam
Van Houts ‘Voorrede’ is, na het werk van De Castelein, D'Heere en Vander Noot,
een volgende stap in de ontwikkeling van de met de neoplatoonse inspiratietheorie
verrijkte harmonisch-fictionele poëzieopvatting. Van Hout was, voor zover bekend,
de eerste Hollander die deze ideeën verwoordde. Maar het belang van de ‘Voorrede’
reikt verder. Door de verwantschap tussen poëzie en retorica radicaal te verwerpen,
nam Van Hout op ondubbelzinnige wijze stelling tegen de retorisch-argumentele
poetica, zoals die in Amsterdamse rederijkerskring opgang maakte. Zijn uitdaging
bleef niet onbeantwoord en het gevolg was, dat twee stromingen in de poëzie, die
zich tot dan toe min of meer parallel ontwikkelden, nu tegenover elkaar kwamen te
staan.54 Er ontspon zich een discussie, aanvankelijk gevoerd door de voormannen
van Hollands belangrijkste cultuurhaarden Amsterdam en Leiden, maar die gaandeweg
ook in bredere rederijkerskring doordrong.
Een belangrijk tegenstander van Van Hout was natuurlijk Dirk Volckertsz
Coornhert. Hoewel Coornhert anno 1580 niet in Amsterdam woonde, stond hij wel
in nauw contact met de leden van de Amsterdamse Eglentier en deelde hij hun
retorisch-argumentele poëzieopvattingen.55 Anno 1550, in de eerder genoemde
inleiding bij zijn Comedie vande Rijckeman, had hij al te kennen gegeven geen
gebruik te willen maken van de voor de muzisch-fictionele poëzie kenmerkende
mythologie (dit belette hem overigens niet in de daarop volgende jaren het grootste
deel van Homerus' Odyssee te vertalen, een werk waarin het aan ‘poeetsche fabrijcken’
toch niet ontbreekt). Na 1580 kwam Coornhert op de zaak terug, ongetwijfeld
reageerde hij daarmee op Van Hout.56 Het duidelijkst doet hij dat in de opdracht van
in 1582 gepubliceerde Comedie van Lief en Leedt. In felle bewoordingen verdedigt
hij zijn retorische poëziebenadering en neemt hij stelling tegen de opvattingen, zoals
Van Hout die had verwoord in de ‘Voorrede’. Het gebruik van metrum en
mythologische allegorieën, inclusief het Muzen-beeld - kenmerken van Van Houts
poëtica - wijst Coornhert radicaal van de hand.57
Een andere tegenspeler van Van Hout was Hendrik Laurensz Spiegel, factor van
de Eglentier. Wellicht is de retorica-verdediging in zijn lied Op 't Niewe Jaer 1580
al deel van het Amsterdamse antwoord op de Leidse poëtica.58 Dat geldt vrijwel zeker
voor enkele opmerkingen in het voorwerk van het Amsterdamse ‘trivium’, dat in de
jaren tachtig verscheen. Spiegel is de vermoedelijke auteur van dit indrukwekkende
project, dat voorzag in een Nederlandstalige dialectica, grammatica èn retorica naar
klassiek voor beeld. De opdracht van de Twe-spraack (1584) stelt al, dat de rederijkers
kamers niet alleen het rijmen tot doel hebben. In de opdracht van de Rederijck-kunst
(1587), gericht aan alle rederijkerskamers, stelt Spiegel:
Dat de kamers tot Rijmen alleen niet inghestelt zijn/ betuyght behalven
veel ander opmerkingen/ de Name zelf onwedersprekelijc.59
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Uit het woord ‘rederijkerskamer’ trekt Spiegel de conclusie, dat de ars retorica onder
haar taken gerekend moet worden, terwijl Van Hout in de ‘Voorrede’ de term retorica
voor de kameraktiviteiten juist had afgewezen

Jan van Hout, Tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe universiteyt der stad Leyden ouffenende zyn in de Latynsche
of Neder-duytsche poëziën

17
en uitsluitend sprak over ‘poëzie’. In de Hertspieghel tenslotte wijst Spiegel, net als
Coornhert, het gebruik van mythologie als drager van verborgen waarheden van de
hand. Wanneer hij zich al van mythologische beelden bedient, is dat hoogstens in de
vorm van leerzame exempla.60
Een derde figuur die niet onbesproken mag blijven, is Pieter Roemer Visscher.
Net als Spiegel was hij Amsterdammer, lid van de Eglentier en bevriend met Van
Hout. De discussie over dichtkunst en retorica is aan hem niet voorbij gegaan, zo
blijkt uit zijn T' lof van Rethorica. Al in de opening van zijn gedicht bepaalt Roemer
Visscher zijn lezers bij de door Van Hout opgeworpen naamskwestie, als hij de
dichtkunst als volgt introduceert:
Nu haren rechten naem en weet ick niet/
D'een seyt datse Rethorica/ d'ander Poesis hiet61

Het gedicht van Roemer Visscher is een lastige tekst en leidde nog onlangs tot een
discussie over de vraag, of het hier gaat om een gewoon, dan wel om een paradoxaal
lofdicht.62 Evenals Spies zie ik voor een paradoxale lezing geen aanleiding, maar ik
meen tegelijkertijd dat haar interpretatie (een lofdicht op de ciceroniaanse retorica)
genuanceerd moet worden.
Roemer Visscher houdt zich nadrukkelijk buiten de discussie over de terminologie
poëzie-retorica. Zou, vraagt hij zich af, iemand de geliefde van zijn dromen laten
schieten vanwege haar naam?
Ick peyns wel neen ghy/ en soo soud ick mede/
Daerom wil ick sluyten een eeuwighe vrede/
En onverbreeckelijck houden dat elck sy blijckelijck/
En achten al die voor vernuftighe Sophisten/
Die om een naem/ woort/ of tittelken twisten/
En loven Rethorica Rethorijckelijck.63

Of op grond van deze strofe gesteld mag worden dat Roemer Visscher poëzie en
retorica gelijk stelt en dus een ‘Amsterdams’ standpunt inneemt, is de vraag. Mijns
inziens ligt de kern van T' lof van Rethorica eerder besloten in de regel: ‘Daerom
wil ick sluyten een eeuwighe vrede’ en kiest de dichter bewust een middenpositie in
het literaire debat, door zowel aspecten van de neoplatoonse als van de
ciceroniaans-argumentele poëzieopvatting naar voren te brengen.
Na vijf inleidende strofen opent de dichter zijn lofdicht met een invocatio van de
muzen, die zijn pen moeten laten vloeien. Hiermee botst Roemer Visscher al meteen
met Coornhert en Spiegel, die de muzen-mythe van de hand wezen. We mogen er
zonder voorbehoud van uitgaan, dat Roemer Visscher de opvattingen van zowel
Coornhert en Spiegel als van Van Hout kende, en dus is zijn invocatio niet zonder
betekenis. Voor Roemer Visscher was mythologie kennelijk geen taboe. Roemer
Visscher noemt de dichtkunst de grondslag voor alle overige kunsten en hij legt
zwaar de nadruk op haar goddelijke wortels: zij is een ‘strale van Godes eeuwighe
waerheyt’ en ‘vol Goddelijcke leeringhe’.64 Nu is het zo, dat ook vertegenwoordigers
van het onversneden retorisch-argumentele standpunt, zoals Spiegel, hun ciceroniaanse
retorica boven alle andere kunsten stelden en een goddelijke oorsprong toedichtten.
Maar wanneer Roemer Visscher schrijft:
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Meest alle Propheten/ daermen of leest of hoort/
Brachten onder desen schijn de kern van Gods Woort/
Deur een sonderlinghen in-val van den rasenden Gheest:
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Sulcx deden de Poeten/ en de Rethorijckers doent noch65

is het toch onmiskenbaar, dat hij op de inspiratieleer en de ‘furor divinus’ doelt.66
In het vervolg van zijn gedicht hecht Roemer Visscher aan de dichtkunst echter
een centraal en zelfs cruciaal maatschappelijk belang, door te stellen dat zij alle
ondeugden, van vorstelijke tyrannie en koopmanszwendel tot en met huiselijke twist,
kan voorkomen. Daarmee neemt hij afstand van de elitaire ideeën van Van Hout en
sluit hij aan bij de ‘utile dulce’-eis van Horatius. Spies onderkent in T' lof van
Rethorica bovendien invloeden van de retorische voorschriften uit de Progymnasmata
van Aphthonius.67
Het lijkt mij dat Roemer Visschers literaire opvatting een amalgaam is van ideeën.
Poëzie is een kwestie van inspiratie; het gebruik van mythologie wordt niet
afgewezen.68 Verzen mogen een zekere mate van aangename duisterheid vertonen,
dat geldt bijvoorbeeld voor de Sinnepoppen:
Sinnepop dan is een korte scherpe reden, die van Ian alleman, soo met het
eerste aensien niet verstaen kan worden: maer even wel niet soo duyster
datmer nae raden, jae of nae slaen moet: dan eyscht eenighe na bedencken
ende overlegginge, om alsoo de soetheydt van de kerle of pit te smaecken.69
Anderzijds vervult poëzie een belangrijke maatschappelijke rol. Het is de taak van
de dichter, zijn inspiratie aan te wenden tot nut van het algemeen en de aangewezen
weg daartoe liep via de retorica. Humor lijkt bij Roemer Visscher een essentiële rol
te spelen.
Van Hout vond niet alleen hele en halve tegenstanders op zijn weg, hij kon ook
rekenen op steun: ten eerste natuurlijk van zijn leermeester Dousa en andere figuren
uit de Leidse universitaire kring; die bedienden zich echter voornamelijk van het
Latijn.70 Na 1583 kreeg Van Hout een belangrijke Nederlandstalige medestander: in
dat jaar vestigde Karel van Mander zich in Haarlem. Van Mander nam zijn
muzisch-fictionele poëzieopvatting wellicht al mee uit Vlaamse kring. In Holland
sloot hij vriendschap met Van Hout; hij was nadrukkelijk aanwezig op de door Van
Hout in 1596 uitgeschreven Leidse rederijkerswedstrijd. In zijn rond 1600
verschijnende werk zou Van Mander zich ontpoppen tot een belangrijk voorman van
de harmonisch-fictionele poëzie.71
De gevoerde discussie had overigens zeker geen vijandig karakter: de belangrijkste
deelnemers (Coornhert, Van Hout, Spiegel, Roemer Visscher) waren onderling
bevriend. Hun discussie had het karakter van een intellectueel steekspel, waarbij de
vriendschapsbanden zeker niet in gevaar kwamen. De tegenstellingen waren bovendien
niet zwart-wit. Coornhert wilde aanvankelijk niets weten van het door Van Hout
gepropageerde metrum, terwijl Spiegel Van Hout juist prees om zijn inspanningen
op dat punt.72 En Roemer Visscher mocht dan de inspiratietheorie aanhangen,
tegelijkertijd bleef hij ongevoelig voor het muzikale aspect van poëzie (‘Musica can
niet dan stameren en bauwen’):73 hij negeerde de harmonie-leer en bleef in de oude,
vrije of ‘Hollandse mate’ schrijven. Van Hout op zijn beurt vond in de eigen Leidse
kring weinig weerklank voor zijn pleidooi voor de moedertaal, daarvoor moest hij
in Amsterdam zijn.
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Voortzetting en verbreding van het debat
Was het literaire debat over retorica en retorica-waardering aanvankelijk een zaak
van enkele vooraanstaande auteurs, rond de eeuw-wende kreeg de discussie een
wijder bereik en drong door in brede rederijkerskring. In 1598 kwamen rederijkers
voor een wedstrijd bijeen in Rotterdam. De teksten van deze refereinwedstrijd
verschenen in 1599 in druk. In het voorwoord van de bundel nemen de leden van de
Rotterdamse Blaue Acoleyen de verdediging van de retorica op zich. Zij stellen dat
de retorica:
nochtans soe nootsaeckelick is (als geensins de gerinste zijnde vande seuen
vrye Consten) datse de Griecken (waer van Empedocles deser loflicker
Conste d'eerste Inuenteur is) bouen al in weerden gehouden/ ende verheuen
hebben/ [...] waer uyt genoechsaem blijct/ dat dese loflick[e] Redenrijcke
const gheen nieuwe noch lichtvaerdighe Inuentie, maer een oude
vermakelicke/ dienstlicke ende stichtlicke nutte conste is74
Empedocles gold als grondlegger van de klassieke retorica (Van Hout noemde hem
ook in die functie), en het is duidelijk dat de Rotterdamse kamerbroeders zich
verweren tegen de bekende verwijten aan het adres van de retori ca.
Een weerwoord liet niet lang op zich wachten. In 1603 vond in Schiedam de
volgende grote wedstrijd plaats ten behoeve van het weeshuis. Ook de teksten van
deze rederijkersbijeenkomst zijn gepubliceerd. Het voorwoord van de Schiedamse
bundel lijkt geformuleerd als reaktie en directe aanval op de Rotterdammers. Het
lijkt wel of Van Hout aan het woord is:
DAt de loflijcke ende konst rijcke Poësis (t'onrecht van vele Rhetorica
ghenaemt) waerdich is van alle menschen in goede achtinghe gehouden
te worden/ en kan niemant met reden eenichsins begaeft/ ontkennen: Want
roepet niet zelfs den aert deser kennisse genoechsaem wt/ de edelheyt der
selver? dewelcke alsoo gestelt is/ dat Plato te rechte (als ooc mede Seneca)
getuyget: Frustra compotes sui fores Poëticas pulsare, willende ons
aenwijsen/ dat niemant tot de Poesie bequaem zij/ dan de gene die zoo
zeer niet met hun natuerlijc verstant arbeyden/ als van eenen hoogeren
geest werden gedreven75
Het Plato-citaat is afkomstig uit de Phaedros, maar wordt hier aangehaald uit Seneca.76
Het oordeel over de retorica valt, zoals te verwachten was, ongunstig uit:
zoo zien wy ooc noch hedensdaechs/ dat zommige onder Rhetorices
decmantel/ niet alleen ghemeene menschen/ niet alleen elckanderen/ niet
alleen d'Overicheyt in hun ampt/ ende beroep lasteren ende schelden/ maer
dat meer is/ zelfs mette ghemeente Godes ende den Godts-dienst spotten
ende schimpen77
Het lijkt onmiskenbaar, dat de anonieme auteur van deze inleiding, een rederijker
uit de provincie, kennis had genomen van het literaire debat in Leiden en Amsterdam.
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Slot
De verhouding dichtkunst-retorica zou nog lang een veelbesproken onderwerp blijven,
ook aan de literaire top. Zo verwoordde Daniël Heinsius, sinds 1603 hoogleraar in
Leiden, bijvoorbeeld aanvankelijk poëticale opvattingen die geheel uit de geest van
het neo-platonisme stamden. Na 1609 sloeg hij, misschien onder invloed van Vossius'
Oratoriae Institutiones, een nieuwe richting in en begon hij ook waardering te tonen
voor de grammatici en retorici - een ontwikkeling die verder buiten het bereik van
deze inleiding valt.78 Ook latere zeventiende-eeuwse auteurs lieten zich niet
onbetuigd.79
Heinsius geldt als degene, die de Noordelijke Nederlanden liet kennismaken met
de poëzieleer van het neoplatonisme; al zou Van Mander reeds een voorzet hebben
gegeven.80 Dit is een voorstelling van zaken, die waar is, in zoverre Heinsius de eerste
was die zijn kennis en theorieën rechtstreeks en systematisch uit de bronnen (Plato,
Ficino) putte. Onwaar is zij, wanneer we ook indirekte kennismaking, bijvoorbeeld
via de Pléiade, laten meewegen. In dat geval lopen de lijnen ruim twintig jaar verder
terug in de tijd, om uit te komen bij Dousa en Van Hout (mogelijke invloed van
Vander Noot nog buiten beschouwing gelaten). Het belang van met name Van Hout
mag niet worden onderschat: door zijn radicale uitspraken en zijn contacten met
belangrijke auteurs in Amsterdam en Haarlem, moet hij zeker hebben bijgedragen
aan de literaire theorievorming. Jan van Hout was een van de meest centrale figuren
uit het letterkundig leven van zijn tijd en de ‘Voorrede’ is een sleuteltekst, zowel
voor onze kennis van de literator Van Hout, als voor de literaire ontwikkelingen, die
zich gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuw in Holland voordeden.

Noten
Het is hier de plaats Dr. Marijke Spies van de Universiteit van Amsterdam te
bedanken. Tijdens het schrijven van deze inleiding bleek dat de beoogde inhoud voor
een deel zou samenvallen met enkele van haar artikelen-ter-perse. Ik mocht deze
artikelen inzien in typoscript en was zo in staat te profiteren van haar kennis en
inzichten. Met name haar ‘Developments in 16th-century Dutch poetics: from
‘rhetoric’ to ‘renaissance’ gaf veel steun. Uiteraard verwijs ik via de noten steeds
naar deze artikelen. JK.
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Stand van het onderzoek, bronnen en datering
door Karel Bostoen
1. De stand van het onderzoek
Bij de weergave van de stand van het onderzoek naar de betekenis van de ‘Voorrede’,
beperk ik mij tot de voornaamste publikaties. In 1903 schreef Prinsen:
Dit stuk is merkwaardig, niet om het hoofdbetoog dat er in geleverd wordt,
nl. dat poëzie en rethorica niet één zijn - dit betoog is valsch, omdat het
geheel gegrond is op de verschillende beteekenis der woorden in
verschillende perioden - maar omdat er in uitgedrukt is dat het aanvankelijk
allesbeheersend hoofdbeginsel der Renaissance: in eigen taal eigen kunst,
die innerlijk op dezelfde hoogte staat, als de kunst der klassieken, niet
uitsluitend in uiterlijke vormen; omdat het ‘odi profanum vulgus’ erin
weerklinkt, dat meer dan alle nieuwmodische versvormen en maten het
bewijs levert, dat het Nieuwe er is.1
In zijn bijdrage in dit Cahier betoogt Johan Koppenol dat Van Houts hoofdbetoog
allerminst ‘valsch’ is. Onder poëzie verstaat Van Hout namelijk geïnspireerde poëzie
(zoals de poëzie van koning David en Homerus) en die vindt hij bij de rederijkers
niet terug. Deze laatsten zijn namelijk op het dwaalspoor van de retorische rijmelarij
gebracht.
In 1907 herhaalde Prinsen min of meer zijn negatieve uitlatingen, maar hij eindigde
met een positieve noot. De betekenis van de ‘Voorrede’ lag nu volgens hem in Van
Houts pleidooi voor de nieuwe kunst, die gesteld werd tegenover de dichtkunst die
Van Hout om zich heen hoorde beoefenen. De ‘Voorrede’ werd daarmee de
Nederlandse evenknie van het manifest van de Pléiade.2 Positief was ook Overdiep,
toen hij schreef:
De rede is vooral belangrijk om de beschouwingen over de nieuwe
dichtkunst en den aanval op de rederijkers, die wij hier er uit lichten.
Interessant is het onderscheid tusschen de poëzie en de k l a s s i e k e
rhetorica, de kunst der dichters en der rhetoren. De rederijkers zijn
‘verbasterde dichters’.3
Pas enkele jaren later bleek evenwel duidelijk dat Overdiep van mening verschilde
met Prinsen aangaande diens negatieve uitlatingen:
Uitvoerig belooft hij [= Van Hout] dan - en het komt mij voor dat Prinsen
hem op dit punt niet goed heeft begrepen - dat de poëzie de oudste en
edelste der kunsten is, [...]. De kunst nu der Néderlandsche rederijkers is
dichtkunst, (zij het, in Van Houts oordeel, een ‘afgebastaerde’), en geen
‘rhetorica’.4
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Even verderop voegt Overdiep, naar aanleiding van de aanval op de rederijkers in
de ‘Opdracht aan Broer Cornelis’, hieraan toe:
Van Hout zou zich zóó niet uiten, wanneer hij de toenmalige rederijkerij
met diepgaand wikken en wegen objectief had leeren of willen zien. Hier
praat hij Erasmus, de Pleiade of Montaigne na.5
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Hier breekt Overdiep een lans voor de toenmalige rederijkerij en verwijt Van Hout
dat hij niet billijk over hun dichtkunst oordeelt. Nu weten we dat voor Van Hout
slechts de ‘geïnspireerde poëzie’ de ware, zuivere dichtkunst was en dat die opvatting
hem ertoe bracht afstand te nemen van het rederijkers-maakwerk.
De Leidse anglist J.A. van Dorsten publiceerde in 1962 een studie, gewijd aan Sir
Philip Sidney, Daniel Rogers en de Leidse humanisten.6 Toen de Leidse universiteit
in 1575 werd geopend, ontwierp Van Hout de allegorische optocht en de triomfbogen,
waarvoor Dousa de Latijnse verzen schreef. Apollo en de muzen verwelkomden de
vier Faculteiten bij de poort van de Academie met verzen van Dousa en ‘Plato’ reed
mee in de optocht. En dat voor een universiteit die in de eerste plaats was opgericht
voor de studie van de protestantse theologie!7 De nauwe samenwerking tussen Dousa
en Van Hout was van meet af aan voor iedereen zichtbaar, en bovendien was het
duidelijk dat beiden ook een literair stempel op de universiteit wilden drukken. In
de begintijd van de Leidse universiteit waren er, naar het getuigenis van Daniel
Rogers, slechts twee figuren die met kop en schouders boven iedereen uitstaken:
Janus Dousa en Jan van Hout.8 Van Dorsten geeft ook als enige een juiste omschrijving
van Van Houts houding ten aanzien van de oude rederijkerskamers, namelijk die van
een kritisch supporter. Voorts beschrijft hij Dousa als degene die zijn toewijding aan
de ‘bonae litterae’ op Van Hout overdroeg. Gezien zijn omgang met Dorat en zijn
kring, was Dousa waarschijnlijk ook Van Houts voornaamste bron van kennis over
de nieuwe Franse letteren. Van Hout op zijn beurt probeerde Dousa zover te krijgen
dat deze in zijn moedertaal schreef.9 De ‘Voorrede’ zelf beschrijft Van Dorsten als
uitmondend in een ‘Apology for Dutch Poetry’ en hij ziet er sterke overeenkomsten
in met Sidney's Apologie for Poetrie.10 Van Dorsten wijst ook op de vertaling die
Van Hout maakte van de Sphera van George Buchanan in 1574-76, toen een gewild,
maar ongepubliceerd werk van de Schotse humanist. Van Hout was in een
bevoorrechte positie, want hij kon gebruik maken van een apograaf die Dousa in
1572 te Londen had gekregen.11 Van Houts Nederlandse vertaling is tot nu toe niet
teruggevonden.
Van der Heijden beschouwt Van Houts pleidooi voor het herstel van de echte
poëzie als een beginselverklaring ‘tegen de neiging van velen om een nieuwe
Latijnstalige cultuur op te bouwen’.12 Verder voegt hij geen nieuwe gezichtspunten
toe.
Bij Knuvelder horen we vooral een echo van de Prinsen uit 1907. Volgens hem
is er in Van Houts ‘Voorrede’ eerder sprake van een tegenstelling tussen enerzijds
de hartstochtelijke verdediging van de nieuwe literaire inzichten ‘met als uiteindelijk
doel ver aan de horizon een benadering van de klassieke schoonheid’ en anderzijds
‘de even hartstochtelijke verwerping der rederijkers, waarbij zowel de onwaarde van
hun produkten als de onwaardigheid van hun levenswijze motieven van verwerping
uitmaken.’13 Het eerste deel van de tegenstelling is op zich juist, maar het tweede
deel is veel te algemeen geformuleerd. Het komt in elk geval niet overeen met wat
we nu weten over Van Houts pogingen om vanaf 1577 de Leidse kamer der Witte
Acoleyen opnieuw tot leven te wekken,14 nog afgezien van het feit dat de door
Knuvelder geschetste verwerping van de rederijkers Van Hout zeker in conflict zou
hebben gebracht met zijn eigen vader, die een fervent rederijker was.
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In 1986 voltooide F. Kassenaar een doctoraalscriptie waarin hij zich bezighield
met Van Houts uitspraken over diens verstechniek.15 Hij beschrijft de ontwikkeling
in de Nederlandse verstechnische opvattingen in de zestiende eeuw. Hij laat zien dat
in de zestiende eeuw met gebruikma-
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king van Latijnse quantiteitsregels in de Nederlandse poëzie werd geëxperimenteerd.
Concrete bewijzen van dergelijke experimenten leveren ons de geleerde priester
Matthijs Castelein (1486/90-1550) en de historiograaf Petrus Divaeus (1536-1581),
die beiden hun contacten hadden in Leuvense academische kringen. Ook in het Leidse
geleerdenmilieu werd de Neolatijnse poëzie, die een grondige kennis veronderstelde
van de quantiteitsregels (met als grondslag de afwisseling van lange en korte
lettergrepen) en van de daarop gebaseerde prosodie, druk beoefend. Van Hout kende
de regels die aan het Latijnse vers de strakke vorm gaven. Deze strakheid ontbreekt
in het traditionele rederijkersvers. Wat betreft de toepassing van quantiteitsregels
(gebaseerd op de natuurlijke eigenschappen van de klassieke talen) was de
Nederlandse poëzie blijven steken in experimenten, juist omdat de natuurlijke
eigenschappen van het Nederlands (waarin de klemtoon, en niet de duur, de
belangrijkste rol speelt) anders zijn. Toepassing van de afwisseling van beklemtoonde
en onbeklemtoonde lettergrepen zou ook het Nederlandse vers de strakke vorm geven,
zoals de afwisseling van korte en lange lettergrepen die gaf aan het Latijnse vers. In
de ‘Voorrede’ komt, volgens Kassenaar, tot uiting dat Van Hout ervan overtuigd was
‘dat de goede eigenschappen die de Latijnse quantitatieve dichtkunst ver boven de
gewone volkstaal poëzie verhief, nu door hem waren overgeplant op Nederlandse
bodem’16 door middel van zijn accentueel-alternerend metrum. Kassenaars betoog
is overtuigend. Het is jammer dat hij zijn scriptieresultaten niet heeft gepubliceerd.
In 1988 voltooide S. Gabriëls haar doctoraalscriptie17 waarin de ‘Voorrede’
diplomatisch en kritisch werd uitgegeven. In haar inleiding vindt men onder meer.
de resultaten van haar hardnekkig speurwerk naar de door Van Hout gebruikte literaire
bronnen, waarvan we hier dankbaar gebruik hebben gemaakt.
Tenslotte verscheen in 1989 een Duitstalig artikel van de hand van de Ansterdamse
hoogleraar F. van Ingen, waarin zeer veel aandacht aan Van Houts ‘Voorrede’ werd
besteed.18 Hij gaat omzichtig te werk en beschrijft als eerste de ‘Voorrede’ als ‘der
in mancher Hinsicht unklaren Prosarede’19 Dit inzicht werkt op zich al verfrissend.
Van Ingen wijst erop dat het onderscheid dat Van Hout maakt tussen retorica en
poëzie ook in de literaire theorie van de zeventiende eeuw in Duitsland regelmatig
opduikt. Verder signaleert hij dat Van Hout in een bepaald opzicht dichter bij Thomas
Sebillet lijkt te staan dan bij Du Bellay's bekende manifest van de Pléiade. Het gaat
Van Hout, nog steeds volgens Van Ingen, in zijn ‘Voorrede’ minder om het leggen
van de theoretische grondslag voor het Nieuwe, dan om het afstand nemen van de
rederijkers.

2. De literaire bronnen20
Van Hout heeft in zijn ‘Voorrede’ veel ontleend aan De rerum inventoribus (de eerste
druk dateert van 1499) van Polydorus Vergilius, een humanistisch historicus,
afkomstig uit Urbino. Voor gegevens over de ontstaansgeschiedenis van de dichtkunst
baseerde Van Hout zich op een passage uit het eerste boek, achtste hoofdstuk van
Polydorus Vergilius, namelijk ‘De poëtica artis origine, & eius praestantia [...]’:
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[...] Origo autem huius artis admodum vetusta est, et teste Eusebio in lib.
ii de Praepara. euangel. apud antiquissimos Hebraeorum, qui multò ante
Graecorum poëtas fuere, primùm floruit. Nam Moses magnus Hebraeorum
Imperator, cùm ex Ægypto eos in patriam re-
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duceret, statim atque mare rubrum diuinitus cedentibus aquis, transgressus
est, diuino numine afflatus, autore Iosepho in 2. de Antiquitatibus
Iudaeorum, hexametrum carmen, quo Deo gratias ageret, edidit. Deinde
David ille diuinus Dei vates vario metro hymnos composuit.21
In Van Houts ‘Voorrede’ wordt dat:
Alzo men claerlicken bevint dat de poëzie (zijnde onder alle andere consten
d'alderedelste ende beste) bi tijden van de Hebreen al in gebruic geweest
zi, als aen Mozei ende Davide mach bliken, die deur den heyligen geest
geleyt zijnde, deze zijn psalmen ende die eenige lofzangen poëtelicken
gezongen hebben; (fol. 11v)
Wat allereerst opvalt, is dat Polydorus Vergilius naar zijn bronnen verwijst en Van
Hout niet. Opmerkelijk (in verband met de discussie over quantatieve poëzie, zie
Kassenaar) is dat Van Hout het ‘hexametrum carmen’ van Mozes en de ‘vario metro
hymnos composuit’ vertaalt door ‘poëtelicken gezongen’. Verder lezen we bij
Polydorus Vergilius:
[...] Verùm Orpheus, autore Porphyrione, primum poëticam illustrauit,
deinde Homerus et Hesiodus. Nos autem serius illam accepimus: nam
Liuius Andronicus, vt M. Tullius in primo Tusculanarum, et Fabius
Quintilianus in 10. prodiderunt, fabulam primus dedit. Appio Claudio
Caeci filio, M. Tutidano COSS. anno ante natum Ennium, qui fuit annus
ab urbe condita quingentesimus tertius decimus.22
Bij Van Hout wordt dat:
mer wert bij enige geacht onder de Grieken bij Orpheo gevonden [te zijn]
ende bi Homero, geleeft hebbende omtrent honderttzestich jaren voor 't
stichten van Romen (die bij de achtalfhondert jaren voor Godes geboorte
aengeleyt werde), miteenen bij Hesiodo vermeerdert ende gebetert ende
in den jare vijfhonderttien - te tellen als voren - tot den Latijnen
overgecomen te zijn. In welcke conste Livius Andronicus eerst heeft
begonnen te scrijven, ten tijde als Appius Claudius ende Marcus Tutidanus
Burg. M.M. waren, van welcken tijt aen dezelve conste van poëzie bij den
Romeynen in groter eeren, waerden ende achtingen es geweest. (fol.
11v-12r)
We zien dat Van Hout nu eens zijn ‘Vorlage’ verkort weergeeft, dan weer zelf iets
daaraan toevoegt. Verkorting zien we, wanneer de Griekse auteur Porphyrios (2e
helft 3e eeuw n.Chr.) die Polydorus Vergilius noemt (overigens zonder nadere opgave
van de vindplaats), ‘onder de Grieken’ is geworden bij Van Hout. Uitbreiding vindt
plaats wanneer Van Hout nadere toelichting nodig acht. Hij vertelt bijvoorbeeld
wanneer Homerus leefde en wanneer Rome werd gesticht (vermoedelijk om Livius
Andronicus in de tijd te kunnen plaatsen, hoewel mij dit voor een geleerd ‘gezelschap’
overbodig lijkt). De mededeling over de eerste Romeinse dichter L. Livius Andronicus
ontleende Polydorus, naar eigen zeggen, aan de Tusculanae Disputationes, eerste
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boek (cap. i, 3), van Cicero en aan de Institutio Oratoria, tiende boek (cap. ii, 7),
van Quintilianus, maar in feite volgt hij vooral Cicero.
Het naspeuren van P. Vergilus' bronnen (Cicero en Quintilianus) leidt tot inzicht
in Van Houts omgang met het werk van Polydorus zelf. Het blijkt namelijk dat
Polydorus kritischer met zijn bron omspringt dan Van Hout (zo corrigeert Polydorus
de datering van het eerste optreden van Li-
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vius Andronicus na twee tegenstrijdige mededelingen van Cicero onderling te hebben
vergeleken).23
Uit nader onderzoek naar de passage die Van Hout aan Polydorus ontleende, kan
men opmaken dat de Leidse stadssecretaris deze zonder controle uit zijn bron heeft
overgenomen. Dit laatste kan men vaststellen dankzij een zetfout die Van Hout
klakkeloos heeft overgenomen. Tevens krijgen we hierdoor zekerheid omtrent de
Polydorus-editie die Van Hout heeft gebezigd. Het herkenningswoord in dezen is de
naam van consul Marcus Sempronius, die in één bepaalde Polydorus-editie als
Tutidanus wordt gespeld (en niet als Tuditanus, wat correct is). Wie de door Van
Hout vertaalde passage uit Polydorus natrekt in twee Bazelse Polydorus-uitgaven
uit 154424 en 156325, stelt vast dat zij overal het correcte ‘M. Tuditano’ bevatten in
plaats van het onjuiste ‘M. Tutidano’ uit Van Houts ‘Voorrede’. In de Antwerpse
Polydorus-uitgave uit 1562 die verscheen bij Jan Steelsius, een duodecimootje uit
1562, vindt men de zetfout ‘Tutidano’ (en alleen op die plaats, want slechts enkele
regels verder staat de correcte spelling die Van Hout over het hoofd zag). Aangezien
Van Hout deze zetfout overneemt, moet hij wel de Antwerpse druk uit 1562 hebben
gebruikt.
Bij zijn verhaal over de geschiedenis van de retorica maakte Van Hout gebruik
van het eerste boek, dertiende hoofdstuk van Polydorus, ‘De origine rhetorices, &
quibus rebus eius ratio contineatur’:
[...] Verum Aristoteles primùm Empedoclem artis inuentorem fuisse ait.
Et Quinti-lianus idem ferè sentit in tertio, sic scribens: Nam primus post
eos, quos poëtae tradiderunt, mouisse aliqua circa rhetoricen, Empedocles
dicitur. [...] Artis autem huius scriptores antiquissimi fuerunt Corax et
Tisias Siculi, quos Gorgias Leontinus eiusdem insulae insecutus est. Sed
inter caeteros, apud Graecos longè princeps fuit ille Demosthenes, sicut
apud nos M. Tullius Cicero lux doctrinarum fulgentissima, ac Romanae
eloquentiae fons vberrimus.26
Bij Van Hout wordt dat:
Mer dat de rhetorycke onder de Grieken bi Empedocle, geleeft hebben de
driehondert ende één jaer naer 't voorscreven stichten, gevonden ende
naderhant bij Corace, Thizia den Cilicienser ende Gorgia Leontino
vermeerdert es. In welcke conste Demostenes bij den Grieken wel
d'alderuytnemenste ende welsprekenste geweest es. (fol. 12r)
Wat de wijze van ontlenen betreft, vertoont zich opnieuw het eerder geschetste beeld:
Van Hout verwijst niet naar de bronnen van Polydorus, namelijk Aristoteles en
Quintilianus III, i, 8. Hij voegt er een jaartal aan toe (301 Ab Urbe Condita/453v.Chr.),
maar in plaats van Corax en Tisias Sicilianen te noemen (zoals Polydorus), meldt
hij dat Tisias uit Cilicië afkomstig is, een gegeven dat ik nergens bevestigd vond.
Haalt Van Hout hier een onbekende autoriteit aan of is er iets anders aan de hand?
Het vervolg van Polydorus' passage over Cicero gebruikt Van Hout verderop in
zijn tekst:
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[...] etlicke jaren voor de tijden van den alderwelspreeckensten M. Tullius
Cicero, geleeft hebbende omtrent zevenhondert jaren naer 't stichten van
Romen, dewelcke (al was hij in dezelve conste zoe wonderbaerlicken
uytnemende ende geacht) ooc mitterdaet geweest zij de zoetvloeyende
fonteyne der Latijnscher sprake; [...] (fol. 13r)
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Een andere bron waarvan Jan van Hout gebruik heeft gemaakt, is de Noctes Atticae
van Aulus Gellius, met name hiervan Bk. 15, hfdst. 11. Deze auteur wordt door hem
Agellius genoemd, wellicht in navolging van Ludovicus Carrio en anderen.27 De
passage uit Gellius vertaalde hij vrijwel letterlijk, maar met de inmiddels bekende
uitbreiding wat de dateringen betreft.
Het is mogelijk dat Justus Lipsius voor Van Hout een belangrijke rol als vraagbaak
heeft gespeeld. We weten dat Lipsius vanaf mei tot augustus 1578 bij Van Hout in
huis woonde.28 Hij bereidde in die jaren een nieuwe uitgave van de Noctes Atticae
voor, maar op 5 augustus 1582 schreef hij aan Franciscus Modius dat zijn ‘Agellius’
weliswaar bij Plantijn lag,29 maar dat hij toch definitief van een uitgave afzag omdat
Ludovicus Carrio hem vóór was bij de Parijse drukker M. Sonnius. Dat Lipsius druk
bezig was met de Noctes Atticae bewijzen de drie exemplaren van dit werk uit zijn
bezit, die berusten in de Leidse universiteitsbibliotheek en die voorzien zijn van
Lipsius' aantekeningen in handschrift. Ze stammen respectievelijk uit 155030, 156631
en 157132. Het is goed mogelijk dat Van Hout zijn bewerking op basis van één van
die exemplaren heeft gemaakt. Nu is juist de door Van Hout gebruikte passage in
één van de drie exemplaren, namelijk de Gellius-uitgave van 1550, door Lipsius van
een tiental correcties in handschrift voorzien, zij het dat de correcties helaas niet van
dien aard zijn dat we met zekerheid kunnen stellen dat Van Hout dit exemplaar heeft
gebruikt. Aangezien ik een keuze moest maken, geef ik de tekst in deze door Lipsius
gecorrigeerde versie:
CAio Fannio Strabone M. Valerio Messala COSS. senatusconsultum de
Philosophis et rhetoribus Latinis factum est. M. Pomponius praetor
Senatum consuluit, quòd uerba facta sunt de philosophis, et rhetoribus, de
ea re ita censuerunt. ut M.Pomponius Praetor animaduerteret, curaretque,
uti ei e r. p. fidèque sua uideretur, uti Romae ne essent. Aliquot deinde
annis post id Senatusconsultum Cn. Domitius Aenobarbus, et L. Licinius
Crassus Censores de coêrcendis rhetoribus Latinis ita edixerunt:
Renuntiatum est nobis esse homines, qui nouum genus disciplinae
instituerunt, ad quos iuuentus in ludum conueniat: eos sibi nomen
inposuisse Latinos rhetores; ibi homines adulescentulos dies totos desidere,
maiores nostri, qui liberos suos discere, et quos in ludos itare uellent,
instituerunt. Haec noua, quae praeter consuetudinem, ac morem maiorum
fiunt, neque placent, neque recta uidentur. Quapropter et ijs, qui eos ludos
habent, et ijs, qui eò uenire consueuerunt, uisum est faciundum, ut
ostenderemus nostram sententiam, nobis non placere.33
Bij Van Hout:
Zijnde C. Fannius Strabo ende M. Valerius Messala Burg.m.m., 'twelc
was in den jare 517, es een Raedsgebod over de philosophen en de
Latijnsche retorizijns uytgegaen. M. Pomponius, pretor, heeft den Raed
vertoont datter woorden gerezen waren van den philosophen en de
rhetorizijns, waerop aldus gestemmet ende besloten es: dat M. Pomponius,
pretor, verzorgen ende benaerstigen zouden (zoe hij onder zinen eed ten
oorbaer van de gemene zaeke goet ende raedzaem bevont), deze te Romen
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niet langer te wezen. Eenige jaren naer 'tzelve raedsgebod, ongevaerlicken
in den jare 662, hebben Domitius Ænobarbus ende L. Lucinius Crassus,
censeurs, tot onderdruckinge van de Latijnsche rhetorizijns aldusdanigen
gebod laeten uytgaen: ‘Ons es te kennen gegeven datter eenige zijn die
een nieuwe maniere van discipline of tuchtinge innegestelt hebben, tot
dewelcke de jeucht ter scholen comt, hemzelven de naem gegeven
hebbende van Latijn-
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sche rhetorizijns, alwaer de jongelingen gantsche dagen geduyrlicken
bliven. Onze voorouderen hebben innegestelt wat ende waer zi haer
kinderen wilden geleert te werden. Deze niewicheit, jegens de gewoonte
ende het oude gebruic opgecomen, en es ons niet behaechlic, noch dunct
ons niet recht te wezen. Daeromme heeft [het] ons goet gedocht hem die
zulcke scholen ophouden ende hem die daer gewoon zijn te gaen, onze
goetduncken te kennen te geven, als: ons niet behagende’. (fol. 12v).
Lastiger thuis te brengen zijn de vier anekdoten uit het begin van de ‘Voorrede’,
exempla aan de hand waarvan Van Hout aantoont dat het grote publiek niet in staat
is een zinnig waardeoordeel over kunst te geven.
De anekdote over de Atheense generaal en redenaar Phocion komt oorspronkelijk
uit Plutarchus, maar wellicht heeft Van Hout haar ontleend aan de Adagia van
Erasmus, die schrijft:
Plutarchus in Apophthegmatis refert de Phocione, cui dicenti quum populus
Atheniensis praeter morem alacribus studiis assentiretur, conuersus ad
amicos ‘Quid hoc’, inquit, ‘est rei? Nunquid imprudens perperam?’34
Bij Van Hout:
Den Athenienser Phocion, hebbende t' eniger tijt eene oratie tot de
gemeente van Athenen, dewelcke eenen yegelicken [10r] behaechde ende
van hem zulx mit groter vreuchde, juychinge ende hantslagingen
angenomen werde, keerde hi hem omme ende vraechde zine vrunden,
achter hem staende: ‘Wat esser? Hebbe ic, onwetende, yet qualicken of te
onrecht gezeyt?’ (fol. 10r-v).
De anekdoten over de fluitspeler Hippomachus en de beeldhouwer Polycletus zijn
ontleend aan de Variae Historiae van Claudius Aelianus. Misschien is die ontlening
ook via een naslagwerk van Carolus Stephanus tot stand gekomen?35 Een
Grieks-Latijnse editie van de Opera omnia van Aelianus werd bezorgd door de
Zwitserse humanist Conrad Gesner en verscheen in Zurich in 1556. In Bk. 14, hfdst.
8 vinden we - in een andere volgorde dan bij Van Hout (overigens bewust door Van
Hout veranderd, zie de bijdrage van Koppenol in dit Cahier) eerst de anekdote over
Polycletus daarna die over Hippomachus:
Polycletus eodem tempore duo simulacra fecit, alterum ad arbitrium plebis,
alterum iuxta peritae artisque normam. Gratificatus uerò plebi hoc modo
est. Ad singulorum accessum transposuit, & commutauit aliquid, morem
gerens uniuscuiusque uoluntati & dictationi. Itaque, proposuit utrumque:
& alterum quidem omnes admirationi, & alterum ludibrio ac risui
habuerunt. Respondens autem Polycletus: At hoc, inquit, quod uituperatis
& reprehenditis, à uestra arte profectum est: quod uerò suspicitis, ego mea
facultate sum fabricatus.36
Bij Van Hout:
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Polycletus, een zonderling constich beeltsnider, maecte op één tijt twe
beelden teffens. Het ene naer 't believen van de gemeente, 'twelc hi,
telckens yemant daerinne yet quam berispen, naer haer zin - omme
hemluyden een angenaem werc te duen ende bevallicken te zijn veranderde, ende 't ander wracht hi naer de regelen van de const. De
wercken beyde volmaect zijnde, heeft hij ze tseffens de gemeente
voorgestelt. Wat esser uyt gevolcht? Dát beelt werde bij el-
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ceenen [10v] begect ende bespottet ende dít gelooft ende geprezen, waerop
Polycletus hemluyden aldus antwoorde: ‘Mer 'tgene, dat gi dus berispt
ende bespottet, es naer uluyder wille, zinnen ende gebieden gemaect. Ende
't ander, dat giluyden met zulken verwonderen anziet, hebbe ic naer mijn
zelfs vernuft ende const gewracht!’ (fol. 10r-v).
Aelianus over Hippomachus:
Hippomachus tibicen, cum discipulus eius aberraret ab arte inter canendum,
& nihilo-minus plausum auditorum assequeretur, percussit eum baculo,
dicens: ‘Perperam cecinisti, nam alioquin hi tibi non applauderent’.37
Bij Van Hout:
Hippomachus, een constich floytspeelder, hadde op een tijt enen van zinen
leergezellen voor de gemeente gebracht omme denzelven in zodanigen
const te doen prouven ende te vertogen hoeverre hi gevordert was. De
leergezel, nietjegenstaende hi van de conste wijt afdwaelde, wert van de
gemeente zijn consthalven grotelijx geroemt ende geprezen. Hierentegen
Hippomachus grijpt een stoc in de hant ende slaet zijn leergezel daermede,
zeggende: ‘Gi moet gansch qualicken gespeelt hebben, want andersins en
zouden u deze niet prizen.’ (fol. 10r).
De passages uit Aelianus kan Van Hout heel goed te danken hebben aan Lipsius of
aan Franciscus Modius. Deze laatste, die zich als student in de rechten had laten
inschrijven op 19 maart 1578, woonde, evenals Lipsius, gedurende de zomer van dat
jaar bij Van Hout in huis.38 Van Modius' hand verscheen in 1580 een uitgave van een
ander werk van Aelianus, namelijk De instruendis aciebus, waarvan een exemplaar,
voorzien van Lipsius' aantekeningen, zich in de Leidse universiteitsbibliotheek
bevindt.39 Het lijkt mij waarschijnlijk dat Modius ook thuis was in Aelianus'
beroemdste werk, de Variae Historiae waaruit Van Hout heeft geput, en dat hij zijn
gastheer op dat punt goed van dienst kon zijn.
Een andere bron die Van Hout noemt is de Saturae of Satirica (over het algemeen
bekend onder de titel Satiricon) van Petronius. Op grond daarvan stelt hij Eumolpus
voor als een begaafd dichter die ten onrechte de woede van het grote publiek wekte,
terwijl allerlei zwakbegaafden juist door hetzelfde publiek werden geprezen. Maar
zo staat het niet bij Petronius. Daar wekt de onuitstaanbare Eumolpus ieders agressie
om begrijpelijke redenen. De man kan het poëtiseren niet laten en wordt dan ook
verweten vaker goden- dan mensentaal te spreken (‘saepius poetice quam humane
locutus es’40). De Eumolpus-anekdote vormt in Van Houts ‘Voorrede’ (fol. 10v) het
culminatiepunt van de vier anekdoten. Slechts om die reden heeft Van Hout van deze
Eumolpus een geniaal dichter gemaakt.
De satire van Petronius behoorde in de periode 1577-1582 trouwens tot de
geliefkoosde literatuur van Lipsius en Dousa. Gezien de opmerkelijke interpretatie
die Van Hout gaf aan het Eumolpus-verhaal, lijkt erop dat hij de satire van Petronius
op het moment van schrijven niet heeft geraadpleegd, maar dat ‘zijn’
Eumolpus-anekdote teruggaat op een verhaal dat hij weken of maanden eerder van
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Lipsius of Dousa heeft gehoord. Lipsius zelf was zeer gesteld op Petronius. Op 2
september 1577 stuurde hij zijn exemplaar van het Satiricon ter inzage aan Theodorus
Canter te Utrecht, op voorwaarde dat deze het hem onmiddellijk terug stuurde,
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want hij kon het niet goed missen.41 Aan Victor Giselinus te Brugge schreef Lipsius
op 11 november 1582 dat Dousa zijn Petronius-commentaar had voltooid en nu de
handen vrij had voor de geschiedenis van zijn volk.42 Voor de beste vrienden van
Van Hout in die periode was het Satiricon dus zowat dagelijkse kost.
Het verhaal over de dichter Antimachus die genoeg had aan Plato als enige
liefhebber van zijn voordracht (fol. 11r-v) heeft Van Hout ontleend aan de Brutus
van Cicero.43 Opnieuw kunnen we iets naders zeggen over de editie die Van Hout
mogelijk heeft gebruikt. In zowel een Florentijnse als in een Venetiaanse editie, beide
uit 1514, vinden we achter de naam ‘Antimachus’, de toevoeging ‘clarus’ (=
beroemd).44 Deze lezing is de algemeen aanvaarde geworden.45 Bij Van Hout vinden
we evenwel achter Antimachus de toevoeging ‘Clarius’. Antimachus was namelijk
afkomstig uit de kleine stad Claros in Klein-Azië, vlakbij Colofon gelegen. ‘Clarius’
betekent dan ook: afkomstig uit Claros (zoals in de Tristia 1,6,1 van Ovidius). De
lezing ‘Clarius’ lijkt dan ook terug te gaan op de Opera-uitgave van 1539-1540
(bezorgd door Camerarius en Victorius)46 en we vinden die ook in een editie uit 1562.
Dat in deze laatste uitgave het door Van Hout gebruikte citaat gemarkeerd wordt
door een asterisk in de linker marge, zou een reden kunnen zijn om die editie als Van
Houts bron aan te wijzen. Hierbij het volledige citaat:
Nec enim posset idem Demosthenes dicere, quod dixisse Antimachum
Clarium poëtam ferunt, qui cum conuocatis auditoribus legeret eis magnum
illud quod nouistis, volumen suum, et eum legentem omnes praeter
Platonem reliquissent, Legam, inquit, nihilominus: *[in margine, K.B.]
Plato enim mihi unus instar est omnium, me illum, et rectè.47
Bij Van Hout:
Want, gelijc als Antimachus Clarius, lezende een groot deel van zijne
gemaecte poëziën (eylas tot deze onze tiden toe niet [11v] overgebleven
zijnde) de gemeente, die hi hadde doen t'samen roupen te voren, ende
ziende dat zi alle gelijc, als weynich zoeticheit of smaec daer inne vindende,
van hem liepen, alleenlicken behalven de philosooph Plato die hem bi
bleef, zeyde: ‘Ic zal evenwel mit mijn lezen voortgaen, want alleen Plato
mi zo veel es als de gantsche gemeente’; (fol. 11r-v).
Uit Van Houts nadere mededeling over Antimachus dat diens poëzie helaas niet
overgeleverd is, blijkt trouwens dat hij daar navraag heeft naar gedaan in zijn
vriendenkring.
Het citaat uit Cicero's poëzie, O fortunatam natam me Consule Romam, heeft Van
Hout ontleend aan Quintilianus' In stitutio Oratoria. Nu komt dit citaat daarin
tweemaal ter sprake. In Lib.IX, cap. iv, 41 gebeurt dit om voorbeelden van een
stijlfout te geven, namelijk de opeenvolging van twee identieke lettergrepen. In Lib.
XI, cap. i, 24 waarschuwt Quintilianus dat eigen lof stinkt en dat Cicero weliswaar
daarvoor oppast in zijn redevoeringen, maar helaas niet in zijn gedichten. Die
gedichten worden dan ook door malicieuze critici niet aflatend beknibbeld (‘In
carminibus utinam pepercisset, quae non desierunt carpere maligni’). Vervolgens
citeert Quintilianus uit het gedicht dat Cicero wijdde aan zijn consulaat.
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Van Hout zegt naar aanleiding van het ‘O fortunatam’- citaat dat Cicero weliswaar
een eminent figuur was op retorisch gebied, maar dat hij werd beschouwd als een
zwak dichter en dat sommigen met zijn verzen de
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draak staken. Het ‘eigen lof’-kader waarin het Cicero-citaat bij Quintilianus te vinden
is, speelt bij Van Hout geen enkele rol. Het is hem kennelijk alleen te doen om de
relativering van Cicero's dichterschap, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat een
goed redenaar nog geen goed dichter hoeft te zijn, met andere woorden dat retorica
en poëzie niets met elkaar gemeen hebben. Hierbij het citaat:
[...] etlicke jaren voor de tijden van den alderwelspreeckensten M. Tullius
Cicero, geleeft hebbende omtrent zevenhondert jaren naer 't stichten van
Romen, dewelcke (al was hij in dezelve conste zoe wonderbaerlicken
uytnemende ende geacht) ooc mitterdaet geweest zij de zoetvloeyende
fonteyne der Latijnscher sprake; evenwel een quaet poeet gehouden werde,
in der vougen dat hem eenige niet en hebben ontsien mit zijn versen te
spotten ende onder andere mit dit: O fortunatam natam me Consule
Romam. Of zij nu hierinne recht of onrecht gehad hebben, zi verre van
mij te oordelen. Want dit bi mi tot geen ander eynde en wert gestelt dan
omme alleenlicken te bewijzen ende elceenen blijcbaer te maken, dat
dezelve consten niet één, mer wijt van den anderen verschillende zijn. (fol.
13r).
In de Antwerpse Quintilianus-editie van 1548 vindt men in de index s.v. carmen de
omschrijving: ‘Carminibus scribendis infelix Cicero’ (Cicero was niet zo best in het
schrijven van gedichten). Daarbij wordt verwezen naar het folium waarop het ‘O
fortunatam’- citaat uit Quint. XI, i, 24 te vinden is.48 Zou Van Hout misschien via
deze index op het idee zijn gekomen om Cicero's zwakke poëtische prestaties af te
zetten tegen diens kwaliteiten op retorisch gebied? Van deze Quintilianus-editie bezat
Lipsius een exemplaar, waarin zeer veel gecorrigeerd is. Vlakbij het ‘O fortunatam’citaat (IX, iv, 41) heeft hij zelfs de naam van Brutus geschrapt.49 Hij was kennelijk
zeer goed met het citaat bekend en Van Hout kan het dus ook aan Lipsius te danken
hebben.
Op grond van de termen ‘Alexandrins’, ‘masculins’ en ‘feminins’ in de ‘Voorrede’
(fol. 13r) is er in het verleden al vaker op gewezen dat Van Hout contemporaine
uitlatingen hierover in de Franse literatuur moet hebben gekend. Men denkt dan aan
Thomas Sebillet in zijn Art Poétique Francoys (Bk.1, ch.5) uit 1548.50 Verder komen
Van Houts pleidooi voor het gebruik van de landstaal door geleerden én de kritiek
op voorgangers en tijdgenoten goed overeen met wat een Pléiade-auteur als Du Bellay
in zijn Deffence et Illustration de la langue Françoise (1549) daarover te berde
brengt. Het lijkt er evenwel op dat Van Hout Pierre de Ronsards Abbregé de l'Art
Poetique François (1565) goed heeft gekend. Sebillet wijdde weliswaar eveneens
aandacht aan de alexandrijn, maar van wat hij daarover schrijft, vinden we slechts
weinig terug bij Van Hout. Daarentegen vertoont vooral de structuur van de passage
die Ronsard heeft gewijd aan de alexandrijn, verwantschap met de passage bij Van
Hout. De voorman van de Pléiade beschrijft namelijk eerst de alexandrijn, meteen
daarop de cesuur en vervolgens de mannelijke en vrouwelijke rijmen, in de volgorde
die we ook bij Van Hout aantreffen. Verder wisselde Ronsard in de praktijk beide
soorten rijm af, zoals Van Hout zegt zelf te hebben gedaan in zijn
Franciscanus-vertaling. Ik zal eerst Van Hout aanhalen en vervolgens ter vergelijking
Ronsard.
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De verssen dan die ic in den jegenwoordigen Franciscaender gebruyct
hebbe, zijn Alexandrins (zoe die bi de Francoyzen werden genomt) ende
bestaen van zes voeten of twaelf sillaben, hebbende haren val, rustinge,
steunsel of ademverhalinge naer de derde voet, 'twelc de zeste sillabe es;
dewelcke ic onder den anderen verdeelt of
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geschakiert hebbe met masculins (opte laetste sillabe rijmende) ende mit
feminins (rijmende opte naestlaetste of vóórnaestlaetste). (fol. 13r).
Bij Ronsard leest men:
Les Alexandrins tiennent la place en nostre langue, telle que les vers
heroiques [= de hexameters, K.B.] entre les Grecs et Latins, lesquels sont
composez de douze à treize syllabes, les masculins de douze, les feminins
de treize, et ont tousjours leur repos sur la sixiesme syllabe [...].51
Daarna geeft Ronsard een aantal voorbeelden van mannelijk en vrouwelijk rijm
(staand en slepend rijm). Eerder in de Abbregé had hij - wat de afwisseling van beide
typen rijm betreft - zijn eigen praktijk ter navolging door anderen aangeprezen,
schrijvend:
Si de fortune tu as composé les deux premiers vers masculins, tu feras les
deux autres feminins, et paracheveras de mesme mesure le reste de ton
Elegie ou Chanson, afin que les musiciens les puissent plus facilement
accorder.52
Een andere mogelijke aanwijzing dat Van Hout gebruik heeft gemaakt van de passage
uit Ronsard over de alexandrijnen, vormt Van Houts aanval op de ellendige rijmelaars
uit de ‘Opdracht aan Broer Cornelis’. Die lijkt min of meer een echo te zijn van deze
en een andere passage bij Ronsard:
Tu les [= de alexandrijnen, K.B.] feras donc les plus parfaits que tu pourras,
et tu ne contenteras point (comme la grande part de ceux de nostre temps,
qui pensent, comme j'ay dit, avoir accomply je ne sçay quoy de grand,
quand ils ont rymé de la prose en vers): tu as desjà l'esprit assez bon pour
descouvrir tels versificateurs par leurs miserables ecrits, et par la
connoissance des mauvais, faire jugement des bons, [...].53
Van Hout spuwt eveneens zijn gif over de rijmelaars die als grote dichters wensen
gezien te worden. Aan hun werk kan men hen herkennen zoals dit ook het geval is
met goede dichters. Maar Van Hout laat zijn woede wat meer uitdijen en betrekt er
ook het gebrek aan samenhang en de stijlbreuken in, en voorts het slechte Nederlands:
Ende al en zouden se geen zeven regelen guede Duytsche prose (zomen
die nomt) zonder missen weten te spreken of te scrijven - zoe zij 11e of
12e regelen connen bijeen brengen die zoeveel sluyten als een tange op
een varcken - ende die dan te verchieren weten mit een grooten hoop
vremde, dicwijls bi hen zelfs verzierde, ende ongehoerde termen of
geschuimde woorden - slot noch wal hebbende ende rechts zoe fraey te
passe comende alsof yemant de passie aen een dans zunge - strax voor
grote facteurs willen gehouden wezen, ende hem zelfs daervooren
uytgeven.(fol. 6v-7r).
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Tenslotte, een anekdote die Van Hout heeft gebruikt, maar die niet lijkt terug te gaan
op een of andere literaire bron, is het verhaal over het zogenaamde landjuweel te
Dordrecht:
als alle de Hollandsche cameren binnen der stad van Dordrecht naer de
gewoonte van dier tijt op 't Landjuweel vergadert waren ende dat
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de huysvrouwe van één van den broederen (zoe zi die nomden) van een
zoon bevallen was, alle de cameren gemeenderhand 't kindeken ten doop
gebracht ende genaemt hebben niet Demostenes, noch Cicero, noch
Quintilianus, noch Hortensius, noch van eenigen anderen vermaerden
orateur ofte retorizien, mer Menander [...]. (fol. 13r).
Waar komt dit verhaal vandaan? Wanneer hebben De Fonteynisten uit Dordrecht
onder het devies ‘Reyn gheneucht’ een landjuweel georganiseerd? Volgens de meestal
betrouwbare G.D.J. Schotel zou er ter gelegenheid van de intrede van Karel V op 21
juli 1540 een rederijkerswedstrijd in Dordrecht zijn gehouden. De Leidse Witte
Acoleyen voerden toen een esbattement op. Het esbattement in kwestie werd in 1967
door P.J. Meertens naar het handschrift uitgegeven, waarbij hij op grond van een
jaartal, geschreven in een andere hand, meende dat de tekst uit 1552 stamde.54 Drewes
leverde uitvoerige kritiek op onder meer die datering; hij lijkt te kiezen voor 1540.55
De dateringskwestie is op grond van archiefgegevens eenvoudig op te lossen. De
Leidse rederijkers kregen namelijk in 1548 van stadswege een subsidie voor deelname
aan een wedstrijd te Dordrecht; het stuk stamt dus naar alle waarschijnlijkheid uit
uit jaar.56
Op grond van de slotregel van het esbattement (‘Werpt tquaet der Acoleijen,
behoudende dat güet is.’ vs.677), wordt het stuk toegeschreven aan Van Houts vader
Cornelis Meeszoon (1516-1595), die de zinspreuk voerde ‘Hout dat guet is’.57 Daarmee
is meteen duidelijk, hoe Jan van Hout mogelijk aan deze anekdote uit het rijke
rederijkersleven komt, namelijk via zijn vader die aan de Dordtse wedstrijd had
deelgenomen. Overigens: is het niet verbazingwekkend dat de verzamelde rederijkers
de pasgeboren zoon van een medebroeder vernoemen naar de belangrijkste Griekse
auteur op het gebied van de comoedia nova, van wiens werk op dat moment nog
geen uitgaven voorhanden zijn?58 Het blijft natuurlijk ook mogelijk dat de jeugdige
Menander een verzinsel is van Jan van Hout.
Al met al blijkt uit het gebruik dat Van Hout van zijn bronnen maakt, een behoorlijke
eruditie op het gebied van de Klassieke Oudheid. Het is de vraag of deze eruditie
allemaal eigen vinding was. Was Van Hout, zoals Van Dorsten schreef, ‘a man of
small Latin’? Het is mogelijk dat dit het geval was vóór 1575, maar dat moet dan
snel zijn veranderd. In de eerste jaren na de stichting van de Leidse universiteit, was
Van Hout zich onder de leiding van Dousa kennelijk ijverig aan het bekwamen in
het Latijn dat hij beroepshalve zozeer nodig zou hebben. Veel meer nog dan een
stadssecretaris diende immers een secretaris van het universiteitsbestuur die taal en
cultuur te beheersen om niet uit de toon te vallen. Van Hout oefende zich door o.a.
Plautus en Buchanans Sphera en de Franciscanus te vertalen.59 Mogelijk schuilen
achter de ‘comediën’ waarover hij spreekt aan het eind van de ‘Voorrede’ de
Plautusvertalingen. In 1578 zat hij maanden lang dagelijks met Lipsius en Modius
aan tafel, hoorde van alles over de uitgaven die ze in voorbereiding hadden, mocht
bepaalde passages in hun boeken nakijken en schoolde zich op die manier in een
razend tempo bij.
Een aantal bouwstoffen voor zijn beide prozastukken zal hij ongetwijfeld te danken
hebben gehad aan zijn geleerde, dagelijkse gezelschap, maar dan nog valt het op dat
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deze elementen helemaal ondergeschikt zijn aan de boodschap die hij wil uitdragen.
Vandaar dat dit materiaal bij hem een eigen strekking, volgorde en uitbreiding kan
krijgen. Er is bij Van Hout geen sprake van slaafse navolging, maar van het zodanig
arrange-
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ren van de stof met het oog op de toenmalige literaire situatie in Holland dat zijn
belangrijkste doelstelling optimaal wordt gehaald, namelijk een doortimmerd pleidooi
te voeren voor de ware poëzie.

3. De datering van Van Houts ‘Voorrede’
In 1903 dateert Prinsen de Franciscanus-vertaling, mede op grond van de ‘Opdracht
aan Broer Cornelis’, als volgt:
Zij is dan naar alle waarschijnlijkheid gemaakt tusschen 1575 en 1581; in
het laatste jaar toch is Broer Cornelis overleden en zooals later blijken zal,
is Van Hout eerst kort na het beleg met de beoefening der dichtkunst
begonnen.60
Over de datering van de ‘Voorrede’ doet hij geen precieze uitspraak, maar naar
aanleiding van de laatste zin ervan (waar Van Hout zich uitlaat over de verschillende
genres die hij beoefent) meent Prinsen dat het van belang is te constateren wat voor
dichtsoorten Van Hout ‘omstreeks 1580’ al beoefend had.61
In 1907 is hij kennelijk van mening veranderd, want dan heet het dat de
Franciscanus tussen 1574 en 1576 is vertaald.62 Deze wijziging wordt verder niet
beargumenteerd. Vervolgens dateert Prinsen de ‘Opdracht aan Broer Cornelis’ als
‘hoogstwaarschijnlijk ook van '76’.63 De ‘Voorrede’ wordt nu kennelijk op grond
van de passage over de alexandrijn (die Van Hout - naar eigen zeggen nog geen twee
jaar gebruikt en die hij - volgens Prinsen - voor het eerst in zijn Franciscanus-vertaling
toepaste) gedateerd op 1576.64 Deze laatste datering is vervolgens zonder meer
aanvaard in de meeste secundaire literatuur.
Toch is de dateringskwestie op inhoudelijke en materiële gronden betrekkelijk
eenvoudig op te lossen. In het handschrift van het Leidse Gemeentearchief volgt de
‘Voorrede’ op de ‘Opdracht aan Broer Cornelis’. Zoals ik reeds in 1989 heb
aangetoond,65 vormt de tekst van de ‘Voorrede’ materieel één geheel met de tekst
van de ‘Opdracht’. Aangezien nu in deze ‘Opdracht’ ondubbelzinnig sprake is van
de terechtstelling van monniken wegens sodomie te Gent en Brugge, historische
gebeurtenissen die plaats vonden respectievelijk op 28 juni en 26 juli 1578, beschikken
we daarmee over een zogenaamde ‘terminus post quem’, die ook voor de voorrede
geldt.66 Voor de ‘terminus ante quem’ ligt dat iets minder duidelijk. Een eerste
afperking vormt het overlijden van Cornelis Brouwer OFM (Broer Cornelis) op 14
juli 1581. Een tweede afperking krijgen we als we kijken naar de bronnen die Van
Hout heeft gebruikt. Zowel uit de ‘Opdracht aan Broer Cornelis’ als uit de ‘Voorrede’
wordt duidelijk dat Van Hout via Dousa en Lipsius aan de bouwstenen voor zijn
beide prozastukken moet zijn gekomen. Aangezien de samenwerking tussen de leden
van het Leidse literaire triumviraat het nauwst was in 1578, toen Lipsius vier maanden
bij de Van Houts in huis woonde, pleit dat voor een datering aan het eind van de
zomer of in het najaar van 1578. Deze datering wordt ondersteund door Van Houts
bewering tegenover het Gezelschap dat hij zijn Franciscanus-vertaling in
alexandrijnen heeft gemaakt:
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omme mij dagelicx in de conste van poëziën (daerinne ic mi noch jong
ende onervaren kenne, als dezelve noch geen twee jaren gebruict hebbende,
zulx ende in der vugen wij dezelve nu ter tijt gesamentlicken gebruycken,
te weten op een zekere mate ende yegelycke sillabe op zijn juyste gewichte
comende) meerder ende meerder te ouffenen.
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Samen met leden van het Gezelschap, deelt hij mee, oefent hij zich ‘nog geen twee
jaar’ in de nieuwe verstechnieken. Het is op dit moment niet duidelijk wie - behalve
Dousa en Van Hout - die technieken toepaste. Van Houts oudst-overgeleverde gedicht
dat aan de nieuwe verstechnische voorschriften voldoet, dateert uit 1577. Ik doel hier
op Van Houts oproep voor een rederijkerswedstrijd op 18 augustus 1577.67
We besluiten dus dat de ‘Voorrede’, zoals die zich in het Leidse handschrift bevindt,
evenals de ‘Opdracht aan Broer Cornelis’, na 26 juli 1578 en vóór de zomer van
1579 moet zijn geschreven. Gezien de materiële opbouw van het handschrift is de
‘Voorrede’ na de ‘Opdracht’ tot stand gekomen, dus vermoedelijk in de loop van
augustus of september 1578.

4.Eerdere tekstedities van de ‘Voorrede’
De ‘Voorrede’ van de Franciscanus-vertaling heeft tot nu toe drie uitgaven beleefd.
De eerste uitgave, aan het begin van deze eeuw door Prinsen, vormde tevens de
grondslag voor de volgende uitgaven door respectievelijk Overdiep en Van der
Heijden.68
Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn om het handschrift van de ‘Voorrede’
(GA Leiden, Gildenarchieven 1491) een klad te noemen, aangezien op elke bladzijde
wel enkele doorhalingen of toevoegingen in de marge of boven de regels te zien zijn.
Bij nader inzien is dit niet houdbaar. Wie ooit een echt klad van Van Hout onder
ogen heeft gehad - meestal heel klein geschreven, wemelend van afkortingen,
doorhalingen en correcties - zal onmiddellijk vaststellen dat het hier gaat om een net
afschrift, eigenhandig door Van Hout vervaardigd op basis van een niet overgeleverde
eerdere versie. De correcties in de tekst zijn meestal verbeteringen van
verschrijvingen, maar het blijft natuurlijk mogelijk dat Van Hout zijn oude tekst hier
en daar ‘ad hoc’ heeft uitgebreid. Gezien de nette staat van het handschrift is het niet
verwonderlijk dat Prinsens transcriptie uitstekend is. In vergelijking met onze
diplomatische transcriptie is er sprake van spellingvarianten en de lezer krijgt van
Prinsen ook geen inzicht in de aard van de doorhalingen en toevoegingen. Prinsen
heeft zijn uitgave van een eigen interpunctie voorzien. Wie onze kritische transcriptie
ernaast legt, zal vaststellen dat we soms - op grond van een ander tekstbegrip - met
hem van mening verschillen. We signaleren verder dat Prinsen op fol. 10r (r. 97) de
toevoeging ‘een’ in de marge vergeten is, in de zin: ‘'twelc hi telckens yemant daerinne
yet quam berispen naer haer zin omme hemluyden een angenaem werc te duen’. Op
fol. 13r (r. 317) corrigeert Prinsen stilzwijgend de verschrijving ‘Quintialianus’. Bij
de transcriptie van de Romeinse cijfers verschilt onze lezing van die van Prinsen.
Op fol. 12v (respectievelijk r. 246, 258) leest hij: ‘VcXCII’ [= 592] en ‘VIcLVII’ [=
657], terwijl daar staat ‘v=c= xvij’ [= 517] en ‘vj=c= Lxij’ [= 662]. Trouwens, op
dezelfde bladzijde (r. 258) heeft hij ‘Anobarbus’ getranscribeerd, terwijl wij
‘Ænobarbus’ lezen.
Overdiep en Van der Heijden volgen de transcriptie van Prinsen, met dien verstande
dat Overdieps tekst niet de volledige tekst van Van Hout bevat: hij heeft ruim vijftig
regels weggelaten (namelijk fol. 12r, r. 227 t/m fol. 13r, r. 280).
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Prinsen gaf zijn tekst uit zonder woordverklaring en commentaar. Overdieps editie
bevat die wel, zij het al te summier. Bij Van der Heijden vindt men weliswaar een
uitvoerige woordverklaring, maar die is nog lang niet uitvoerig genoeg, vooral niet
op plaatsen waar er sprake is van echte tekstproblemen.
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De ‘Voorrede’ kreeg van Prinsen geen titel. Van Overdiep en van Van der Heijden
wel, namelijk respectievelijk ‘Rede over poëzie en rhetorica’ en ‘Betoog’. Noch
Overdiep, noch Van der Heijden lijken op het idee te zijn gekomen dat het hier om
een voorrede of voorwoord gaat, bestemd voor een eventuele uitgave van de
Franciscanus. Overdiep denkt aan een ‘rede [...] in den academischen kring
gehouden’69 en Van der Heijden aan de ‘schriftelijke neerslag, ofwel de letterlijke
tekst van een toespraak’.70 Dat Overdiep en Van der Heijden aan een toespraak denken,
komt waarschijnlijk doordat Prinsen er van overtuigd was dat er in de beginjaren aan
de Leidse universiteit een literair genootschap heeft bestaan voor wie de toespraak
bestemd is geweest. Het zou een ‘clubje van jongelui’ zijn geweest dat maar kort
heeft bestaan.71 Na alles wat we nu hierover weten, is dat niet meer houdbaar.
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Tekstuitgave door Karel Bostoen en Susanne Gabriëls
Beschrijving van het handschrift
Het handschrift berust in GA Leiden, Gildenarchieven 1491.

Verantwoording diplomatische transcriptie
Bij de transcriptie is uitgegaan van het diplomatisch principe, zoals voorgesteld door
P.J. Verkruysse: ‘Over diplomatisch editeren van handschriften en het gebruik daarbij
van diacritische tekens’. In: Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346. Helaas is het niet
mogelijk gebleken om alle door hem voorgestelde tekens te gebruiken. In een dergelijk
geval zijn die tekens vervangen door andere.

Schrifttype
Het handschrift is een autograaf van Jan van Hout, geschreven in de in zestiende
eeuw gebruikelijke Gotische letter, die nauwe verwantschap vertoont met de
civilité-druk letter. In een enkel geval, bijvoorbeeld wanneer Van Hout iets in het
Latijn citeert, bezigt hij een humanistische cursiva. Is dit laatste het geval, dan wordt
dit in de transcriptie door middel van vet weergegeven.

Verklaring diacritische tekens
[x]

x is toegevoegd door de tekstbezorger

[-x]

x is geschrapt

[x+]/y\

y is over x heengeschreven

= =

x is boven de regel toegevoegd

x

x is in de linker marge toegevoegd

*x*

onzekere lezing

x

Opmerkingen
De dubbele v is getranscribeerd als w. Van Hout gebruikt meerdere grafemen om de
ij/y weer te geven. Wanneer hij er duidelijk punten boven zet, is gekozen voor ij, in
alle andere gevallen voor y. Het is vaak niet duidelijk of Van Hout woorden laat
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beginnen met een i of een j. Bij twijfel is gekozen voor een j. Ditzelfde geldt voor
de eind i of j.
Abbreviaturen zijn opgelost en aangegeven door cursivering. De regels worden
afgebroken zoals in het origineel. Het al dan niet aaneen schrijven door Van Hout
van bepaalde letters en woorden dwingt de tekstediteur tot het maken van een keuze.
Wanneer er zich een kleine spatie bevindt tussen twee letters binnen eenzelfde woord,
worden die letters toch aaneen geschreven. Wanneer twee woorden aan elkaar
geschreven staan, worden die ook door ons als aaneengeschreven weergegeven.
Aan de regels werd een regelnummering toegevoegd. Aan het eind van een regel
bezigt Van Hout soms een liggende streep, kennelijk om aan te geven dat zijn zin
op de volgende regel doorloopt. Deze streep zal men ook in transcriptie tegenkomen.
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[Voorrede tot het gezelschap, diplomatische
transcriptie]
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[fol. 9 recto] aant.
Tot het gezelschap ende de vergaderinge
der gener die hem inde nieuwe Universiteyt
der stad Leyden ouffenende zijn inde
Latynsche of neder-Duytsche poëzïen
5 ende allen anderen lief-hebberen der nederLandsche sprake/
Jc en can mi niet genouch verwonderen
de slechticheit of veel eer de botticheyt
van zodane menschen die [-bev] zeggen ende
10 beweren willen hare geschriften goet
prijslic ende geduyrich tewezen [u+]/o\m dat die
de meeste menichte bevallicken ende
angenaem zijn ende dat die van hem gelooft ende geprezen werden rechts of de
15 gemeente van dezer tyt tot het oordeel
van zodanige zaken bequamer geschicter
ende ervarener waer dan die over etlycke
[-duyzent] =hondert= Jaren eerst bi den ouden Grieken
vinders van alle abelheyden endevrye
20 consten ende naderhant bi den [L+]/R\omeynen
geweest zijn twelc noch waerschynlicken
noch gelooflicken en es/ mer indien yemant
zulx zoude willen voorstellen meer te
achten waer puyre zotticheit dan enckele
25 botticheyt naerdien bj elc eenen die mer
yet vande oude schriften gelezen heeft
leechlicken geoordeelt can werden/ dat
de gemeente van dier tijt als de geleertheyt
in zo zonderlinge achtinge ende prys was
30 ende die duen alle dagen zo uytnemende
constige geleerde poëzïen tevoren quamen
zagen ende lazen ende zo[-e] heerlicke ende
treffelicke =mannen= mit zodanige vlueyende wel-

Jan van Hout, Tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe universiteyt der stad Leyden ouffenende zyn in de Latynsche
of Neder-duytsche poëziën

52

Jan van Hout, Tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe universiteyt der stad Leyden ouffenende zyn in de Latynsche
of Neder-duytsche poëziën

53
[fol. 9 verso] aant.
sprekenheyt hoorden [-redden] deur het dagelixe
35 gezicht ende gehoor [u+]/o\m van zulke zaken
te oordelen [-veel] nutter ende bequamer moeten
geweest zijn dan die van onze tyt [-zyn]
dat de geleertheyt zo weynich geouffent ende
geacht wert datter zo zelden yet fraeys in
40 de nederlantsche sprake voor heurluyder
ogen of oren comt ia dat dezelve onze
moederlicke tale wiens rycheit ende
overvloedicheit men leechlicken mit alle
de spraken vande ommeleggende landen
45 vergeli[-jc]ken ende daerjegens inde waech schale zoude connen stellen bi velen
zo verachtelic ende spottelic gehouden wert dat de [.+]/z\ommige hem de zelve
schamen ende liever hebben hem te ouffenen
50 in uytheemsche talen inde welckezi haer
leven lang arbeydende naulix bi de
minste scrivers vergeleken mogen werden
dan haer eygen zelfs mueders tale te
gebruyken daer zi anderssins ende hem
55 bemoeyende omme de zelve te helpen
eren ende vermeren leechlicken tot de eerste
ende voorneemste plaetse conden geraken.
Ende al est nu zulx dat de gemeente
van outs van zodanige dingen mit meerder
60 zekerheyts geschictheyts ende verstants consten
oordelen dan die van onze tyt/ zo hebben
doch wyze ende verstandigelieden zulcken
oordeel oyt gevloden verworpen ende versmaet
twelc my genouch zj mit enige oude
65 geschiedenissen uyt velen te [v+]/b\evestigen.
Den Athenienser Phocïon hebbende teniger
tyt eene oratie tot de gemeente van
Athenen/ dewelcke eenen yegelicken -
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[fol. 10 recto] aant.
behaechde ende van hem zulx mit groter vreuchde
70 Juychinge ende Hantslagingen angenomen werde
keerde hi hem omme ende vraechde zine
vrunden achter hem staende. wat esser?
hebbe ic onwetende yet qualicken of te
onrecht gezeyt? als hem gewisselicken
75 verzekerende dat de gemeente niet mogelic
en was van zodane zaken mit goede[n+]/r\ onder
scheyt ende kennisse te oordelen. Hippomachus een constich floytspeelder [-hebbende] =hadde=
op een tyt [-e]enen van zinen leergezellen [-op [-e]enen tyt]
80 voorde gemeente gebracht [u+]/o\mmeden zelven
in zodanigen const te doen prouven ende
tevertogen hoeverre hi gevordert was
[-*..*] de leergezel niet Jegenstaende hi vande
85

90

95

100

constewytaf[-ge]dwaelde =wert= vande gemeente
zyn consthalven grotelyx geroemt ende
geprezen. Hier en tegen Hippomachus
grijpt een stoc inde hant ende slaet
zyn leergezel daer mede/ zeggende gi
moet gansch qualicken gespeelt hebben
want andersins en zouden u deze niet
prizen. Polycletus een zonderling
constich beeltsnjder maecte op een
tyt twe beelden teffens het ene
naer tbelieven van de gemeente twelc
hi telckens yemant daer inne yet
quam berispen naer haer zin omme hemluyden
een angenaem werc te duen ende bevallicken te
zyn veranderde ende tander wracht hi
naer de regelen vande const de wercken
beyde volmaect zijnde heeft hyze tseffens
de gemeentevoorgestelt. watesser
uyt gevolcht? dat beelt werde by elc eenen
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[fol. 10 verso] aant.
begect ende bespottet ende dit gelooft
ende geprezen [*.*+]/w\aer op Polycletus hemluyden
105 aldus antwoorde/ mer tgene datgi dus
berispt ende bespottet, es naer uluyder
wille zinnen ende gebieden gemaect ende
tander dat giluyden met zul[-c]ken verwonderen
anziet hebbe ic naer myn zelfs vernuft
110 ende const gewracht/ Petronius Arbiter
brengt in zyn [-St] Satiricis eenen geschicten Poëet voren dien hi Eumolpum
nomt de wel[-c]ke vande gemeente dien
hi zine poëzïen mit een zonderlinge 115 conste tevoren zong telcken of mit stenen
geworpen of geslagen werde/ daer andere
mit wat ongeschicts aen debaen comende
grotelix werden gelooft [-ende] ende geprezen
[-daer] =waer= mede hi even tvoorgaende heeft
120 willen te kennen geven. Dit ende diergelyx staet hem die wat goets voorgenomen
heeft te maken uyt het zotte oordeel vande
zinneloze gemeente te verwachten/ die hem
nu aen haerluyder oordeel wilt stoten es
125 geraedsaemste zyne m[u+]/o\eyten tesparen
ende zynen tyt elders tebesteden voor
zo vele mi aengaet en hebbe noit zwaricheit
in zodanich licht vaerdich oordeel gemaect/
ende ten waer zake dat eenige hem zelfs
130 wysmakende =wel ervaren te wezen= in zodanige conste die zi
tonrecht Retorycke nommen [-wel ervaren
te wezen] van myne beuzelkens een quaet
voor-oordeel hadden gegeven/ ende veel daer
inne hadden weten teberispen en zoudic
135 noyt gedacht hebben dezen by my overgestelden Franciscaender ofte graeu-monic
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[fol. 11 recto] aant.
uyt te geven want ic dezelve niet dan
voor mijn eygen genouchte en hebbe gemaect
ende omme m[i+]/y\ zelven in onze nederduytsche
140 poëzïe ende de rycmakinge van onze
moeders tale wat te ouffenen als daer
tue alleenlicken gebruict hebbende den cleynen
tijt die mi boven de bedieninge van het
ampt daer toe ic ten dienste van deze
145 mine geboortige stad Leyden geropen zi -

150

155

160

165

170

ende de verzorginge =eerst= van myne vrunden ende
naderhant van mijne eygen ende huyssaecken
es overschietende den tyt zegge ic die
by andere of mit de herbergen te
bezoucken of mit droncken drincken of
mit spelen [-tyss] tuysschen of gelycke
ontucht te bedriven ofte ten minsten mit
ledich gaen ende straetslypen verquist ende
overgebracht wert/ zo hebben my dan
zulcker lieden berispingen ende straffen een
waen Jnnegebracht dat ic hier jnne
beter gevordert ende gewracht hadde dan
ic zelver wel wiste ende mi zoude connen
hebben laten voorstaen/ niet dat ic tot
zulcke verwaentheit zi gecomen van datmen
hier jnne niet strafbaers en zouden connen
vinden twelc ic wel verzeeckert [-zi] bin
mer vertrouwe mi des gewisselicken dat
alhier ten minsten yet zalwerden gevonden
uwen ogen wel gevallicken ende behaechlicken
zynde twelcke indien ic verwerve
zal ic minen arbeyt wel besteet ende
genuuchzaem vergolden achten. Want
gelyc als Antimachus Clarius lezende
een groot deel van zyne gemaecte poëzïen
(eylas totdeze onze tiden toe niet
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[fol. 11 verso] aant.

175

180

185

190

195

200

overgebleven zijnde) de gemeente die hi
hadde doen tsamen roupen te voren ende
ziende dat zi alle gelijc als weynich zoeticheit of smaec daer inne vindende
van hem liepen alleenlicken behalven de
Philosooph Plato die hem bi bleef
zeyde ic zal even wel mit mijn lezen
voortgaen. wantalleen Plato mi zo veel
es als de gantsche gemeente/ zo [-ic]
achte ic ooc hetoordeel ende goetduncken
van de minste [-v] onder den uwen veel meerder
dan alle deberispingen ende calaengen
der ver[e+]/m\eyndeRethrozinen (zo zy hem
nommen) of afgebastaerde Poëten die
hoewel tgene zi handelen eygentlicken
niet en es dan Poëzïe tzelve ende tgene
dat zi doen onder de naem van Rethorycque
daer mede het nochtans in talderminste
poinct nietover een en comt de gemeente
willen voorstellen ende omme haren blaeuwen
ende ontleenden naem van Retorica te behouden
hem niet en schamen te verzieren de Poëzie
ende Rethorycque ene conste te wezen
onaengezien tgroot verschil tusschen beyden
zijnde ende de verscheidenheit van tiden dat
die gevonden ende voortsgecomen zyn geweest/ alzo men claerlicken bevint dat de poëzie zijnde onder alle andere
consten d'alder edelste ende beste bi tyden
van de [-oude] Hebreen al in gebruic geweest

zi als aen Mozei ende Davide mach bliken
die deur den heyligen geest geleyt zynde
deze zyn Psalmen ende die eenige
205 lofzangen poëtelicken gezongen hebben
mer wertby enige geacht onder de
Grieken by Orpheo gevonden ende
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[fol. 12 recto] aant.

210

215

220

225

230

bi Homero geleeft hebbende omtrent
hondert t zestich Jaren voor tstichten van
Romen/ die byde achtalfhondert jaren
voor Godes geboorte aengeleyt werde
mit eenen by Hesiodo vermeerdert ende
gebetert ende inden Jare vyfhondert tien te
tellen als voren tot den latynen overgecomen
te zijn jn welcke conste [-van Poëzïe]
Livius Andronicus eerst heeft begonnen te
scryven ten tyde als Appius Claudius ende Marcus Tutidanus Burg. M.M.
waren. van welcken tyt aen de zelve
conste van Poëzïe byden Romeynen in groter
eeren waerden ende achtingen es geweest: Ja
zo zeer ooc dat verscheyden Poëten zijnde
van geenen afcomste medallen alleenlicken
deur haer consten tot zonderlinge kennisse
en vruntschappe van Burg. M.M. ende naderhant vanden keyzeren geraect ende tot grote
staten opgetrocken zijn geweest/ mer dat
deRhetorycke [-by] onder de Grieken bj
Empedocle geleeft hebbende driehondert
ende een Jaer naer tvoorscreven stichten
gevonden ende naderhant by Corace
Thizia den Cilicienser ende Gorgia -

Leontino vermeerdert es [-van] =in= welcke
conste Demostenes byden Grieken 235 wel d'alder uytnemenste ende welsprekenste
geweestes/ Nu zo esset onwedersprekelicken warachtich dat zijnde de poëzïe
binnen Romen alreets zo gezeyt es in groter eeren ende waerden de conste van Rhetorica
240 uyter stad verdreven verjaecht ende
gen[u+]/o\uch gebannen es geweest Daer van ic
tot bevestenisse hier twee plaetsen voer
hebbe [-twee plaetsen] te verhalen uyt Agellio
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[fol. 12 verso] aant.
genomen die zulx zyn/ Zynde C
245 Fannius Strabo ende M. Valerius Messala
Burg [-g] M.M. Twelc was Jnden jare v=c= xvij
es een Raedsgebod over de Philosophen ende
Latynsche Retorizyns uytgegaen. M. Pomponius Pretor heeft den Raed vertoont datter
250 woorden gerezen waren vanden Philosophen ende
Rhetorizyns waerop aldus gestemmet
ende besloten es. Dat M. Pomponius Pretor
verzorgen ende benaerstigen zouden (zoe hy onder
zinen eed ten oorbaer vande gemene zaeke
255 goet ende raed zaem bevont) deze teRomen
nietlanger tewezen/ Eenige Jaren naer
tzelve raedsgebod ongevaerlicken jnden jare

260

265

270

275

vj=c= Lxij hebben Domitius Ænobarbus
ende L. Lucinius Crassus censeurs tot onderdruckinge vande Latynsche Rhetorizyns aldusdanigen gebod laeten uytgaen
Ons es te kennen gegeven datter eenige
zyn die een nieuwe maniere van discipline
of tuchtinge jnnegestelt hebben tot de
welcke de Jeucht ter scholen comt hem
zelven de naem gegeven hebbende van Latynsche
[-Reteh] Rhetorizyns. Alwaer de Jongelingen
gantsche dagen geduyrlicken bliven/ Onze
voorouderen hebben Jnnegestelt wat ende waer
zi haer kinderen wilden geleert te werden
deze niewicheit jegens de gewoonte ende het
oude gebruic op gecomen en es ons niet behaechlic
noch dunct ons niet recht tewezen/ Daeromme
heeft ons goet gedocht hem die zulcke scholen
ophouden ende hem die daer gewoon zyn
te gaen onze goetduncken te kennen te
geven als ons niet behagende dus verre
Agellius. welcke woort nietbehagende
volgende tgebruic van [-dier] dier tyt een crachte-
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[fol. 13 recto] aant.
280 lick verbo[t+]/d\ mit hem brocht/ Ende es
eyntelicken de warachtige constevan
Retorycken binnen Romen eerst gecomen
ende in achtinge begonst tewezen etlicke jaren voorde tyden van den alder285 welspreeckensten M. Tullius Cicero
geleeft hebbende [u+]/o\mtrent zeven hondert
jaren naer tstichten van Romen de welcke
al was hy jnde zelve conste zoe
wonderbaerlicken uytnemende ende geacht
290 ooc mitter daet geweest zy de zoetvloeyende
fonteyne der Latynscher sprake evenwel
een quaet Poëet gehouden werde inder
vougen dat hem eenige nieten hebben ontsien
mit zyn versen te spotten ende onder
295 andere mit dit O fortunatam natam me
Consule Romam of zy [-zu] nu hier inne recht
of onrecht gehad hebben zi verre van [-.] my
teoordelen want dit bi mi tot geen ander
eynde en wertgestelt dan ommealleenlicken
300 tebewyzen/ ende elc eenen blycbaer te maken
dat de zelve consten niet een mer wyt
van den anderen verschillende zijn
Ende schynt ooc wel dat onze voorvaderen die
hem mit de vermeynde Rhetorycke bemoeyt ende
305 daer inne haer ouffeninge gehad hebben niet
gehelicken onbekent en was heurluyder conste
de poëzïe geheel naerbestaende te zyn ende
mitte Rhetorycke weynich gemeenschappe te
hebben uytdien dat zekere Jaren geleden =als= alle
310 de hollandsche cameren binnen der stad van Dordrecht naer de gewoontevan dier tyt opt

315

320

325

330

Land Juweel vergadert [-zynde] =waren= ende dat de
huysvrouwe van een vanden broederen (zoe zi die
nomden) van een zoon bevallen was/ alle de
cameren gemeender hand tkindeken ten doop gebracht
ende genaemt hebben niet Demostenes/ noch Cicero noch Quintialianus noch Hortensius
noch van eenigen anderen vermaerden Orateur
ofte retorizien mer Menander twelc een out [-poëet ende] comediescryver ende zulxeen poëet
es geweest/ De
verssen dan die ic [-d] in den jegenwoordigen Franciscaender gebruyct hebbe zyn Alexandrins zoe die bide Francoyzen werden
genomt ende bestaen van zes v[u+]/o\eten of
twaelf sillaben hebbende haren val rustinge
steunsel of ademverhalinge naer de derde
voet twelc de zeste sillabe es/ de welcke ic onder den anderen verdeelt
[-heb] of geschakiert hebbe met masculins
[-de welcke] opte laetste sillabe rijmende ende mit feminins rymende opte naestlaetste
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of voor naestlaetste. zo nu als ic hope
deJegenwoordige =myne= eerste vruchten u. L. eenich-

[fol. 13 verso] aant.
335 sins connen behagen zal mi des een pricke[r+]/l\
zyn omme my dagelicx inde constevan poëzien daer inne ic mi noch jong ende onervaren kenne als dezelve noch geen twee jaren gebruict hebbende zulx ende jnder
340 vugen wy dezelve nu ter tyt gesamentlicken
gebruycken teweten op een zekere mate
ende yegelycke sillabe op zyn Juystegewichte
comende meerder ende meerder te ouffenen ende u L.
myn andere begonste[-n] wercken als Christelicke
345 of geestelicke Poëzien psalmen Oden Sonnetten grafgedichten Epigrammen ende
Liefden geen maechden oren schadelicken noch
schandelicken zijnde mitten eersten mede deelachtich te maeken zo lange tot my devlerken
350 beter gewassen zullen zyn omme naer hoger
ende groter zaken te connen ende derren vliegen
ende uluyden [-vanden] =de= oude spelen tragedien ende
comedien in ons moeders sprake mede te
duen zien ende horen Vaert wel/
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Verantwoording kritische transcriptie
De dubbele v is getranscribeerd als w. Het gebruik van u/v en i/j is aangepast aan
het moderne Nederlandse gebruik. Voor de ij/y geldt het volgende: waar in het
moderne Nederlands een ij wordt gehanteerd, wordt de ij/y als ij weergegeven. In
alle overige gevallen wordt de ij/y als y weergegeven.
Diacritische tekens en doorhalingen zijn niet in de transcriptie opgenomen.
Abbreviaturen en toevoegingen in de marge zijn stilzwijgend opgelost. Toevoegingen
van de tekstbezorgers worden tussen vierkante haken geplaatst. In de tekst is een
moderne interpunctie aangebracht. Hoofdletters en trema's zijn ingevoerd conform
het moderne gebruik. Romeinse cijfers zijn weergegeven in Arabische cijfers.
De tekst heeft een moderne alinea-indeling gekregen. De regels worden niet
afgebroken zoals in het origineel, maar lopen door. Er wordt wel in de tekst
aangegeven waar een nieuwe bladzijde in het handschrift begint.
Voor het al dan niet aaneenschrijven door Van Hout van bepaalde letters en
woorden is in principe uitgegaan van het moderne gebruik. Wanneer Van Hout
woorden aan elkaar schrijft, terwijl dat voor die woorden in het moderne Nederlands
ongebruikelijk is, dan worden ze in de kritische transcriptie gescheiden. Woorden
van het type ‘opten’, ‘opte’ zijn evenwel niet geplitst, omdat in zo'n geval de spelling
zou moeten gewijzigd in ‘op den, op de’.
Van ‘Quintialianus’, een kennelijke verschrijving op fol. 13r, is de door de auteur
beoogde vorm opgenomen.

[Voorrede tot het gezelschap, kritische
transcriptie]
[fol. 9r] Tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener die hem in de nieuwe
universiteyt der stad Leyden ouffenende zijn in de Latynsche of Nederduytsche
poëziën, ende allen anderen liefhebberen der Nederlandsche sprake.
Ic en can mi niet genouch verwonderen de slechticheit (of veeleer de botticheyt) van
zodane menschen die zeggen ende beweren willen hare geschriften goet, prijslic ende
geduyrich te wezen, omdat die de meeste menichte bevallicken ende angenaem zijn
ende dat die van hem gelooft ende geprezen werden. Rechts of de gemeente van
dezer tijt tot het oordeel van zodanige zaken bequamer, geschicter ende ervarener
waer dan die over etlijcke hondert jaren, eerst bi den ouden Grieken, vinders van alle
abelheyden ende vrije consten, ende naderhant bi den Romeynen geweest zijn. 'tWelc
noch waerschijnlicken, noch gelooflicken en es. Mer, indien yemant zulx zoude
willen voorstellen, meer te achten, waer [het] puyre zotticheit dan enckele botticheyt.
Naerdien bi elceenen, die mer yet van de oude schriften gelezen heeft, leechlicken
geoordeelt can werden dat de gemeente van dier tijt (als de geleertheyt in zo
zonderlinge achtinge ende prijs was, ende die - duen alle dagen zo uyt nemende,
constige, geleerde poëziën te voren quamen - zagen ende lazen ende zo heerlicke
ende treffelicke mannen mit zodanige vlueyende wel-[9v]sprekenheyt hoorden deur
het dagelixe gezicht ende gehoor) [dat zy = de gemeente] om van zulke zaken te
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oordelen nutter ende bequamer moeten geweest zijn dan die van onze tijt, dat de
geleertheyt zo weynich geouffent ende geacht wert, datter zo zelden yet fraeys in de
Nederlantsche sprake voor heurluyder ogen of oren comt. Ja, dat dezelve onze
moederlicke tale, wiens rijcheit ende overvloedicheit men leechlicken mit alle de
spraken van de ommeleggende landen vergeliken ende daer jegens in de waechschale
zoude connen stellen, bi
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velen zo verachtelic ende spottelic gehouden wert, dat de zommige hem dezelve
schamen ende liever hebben hem te ouffenen in uytheemsche talen (in dewelcke zi,
haer leven lang arbeydende, naulix bi de minste scrivers vergeleken mogen werden)
dan haer eygen zelfs mueders tale te gebruyken, daer zi anderssins (ende hem
bemoeyende omme dezelve te helpen eren ende vermeren) leechlicken tot de eerste
ende voorneemste plaetse conden geraken.
Ende al es 't nu zulx, dat de gemeente vanouts van zodanige dingen mit meerder
zekerheyts, geschictheyts ende verstants consten oordelen dan die van onze tijt, zo
hebben doch wijze ende verstandige lieden zulcken oordeel oyt gevloden, verworpen
ende versmaet; 'twelc mij genouch zi mit enige oude geschiedenissen uyt velen te
bevestigen.
Den Athenienser Phocion, hebbende t' eniger tijt eene oratie tot de gemeente van
Athenen, dewelcke eenen yegelicken [10r] behaechde ende van hem zulx mit groter
vreuchde, juychinge ende hantslagingen angenomen werde, keerde hi hem omme
ende vraechde zine vrunden, achter hem staende: ‘Wat esser? Hebbe ic, onwetende,
yet qualicken of te onrecht gezeyt?’, als hem gewis selicken verzekerende, dat [het]
de gemeente niet mogelic en was van zodane zaken mit goeder onderscheyt ende
kennisse te oordelen.
Hippomachus, een constich floytspeelder, hadde op een tijt enen van zinen
leergezellen voor de gemeente gebracht omme denzelven in zodanigen const te doen
prouven ende te vertogen hoeverre hi gevordert was. De leergezel, nietjegenstaende
hi van de conste wijt afdwaelde, wert van de gemeente zijn consthalven grotelijx
geroemt ende geprezen. Hierentegen Hippomachus grijpt een stoc in de hant ende
slaet zijn leergezel daermede, zeggende: ‘Gi moet gansch qualicken gespeelt hebben,
want andersins en zouden u deze niet prizen.’
Polycletus, een zonderling constich beeltsnider, maecte op één tijt twe beelden
teffens. Het ene naer 't believen van de gemeente, 'twelc hi, telckens yemant daerinne
yet quam berispen, naer haer zin - omme hemluyden een angenaem werc te duen
ende bevallicken te zijn - veranderde, ende 't ander wracht hi naer de regelen van de
const. De wercken beyde volmaect zijnde, heeft hij ze tseffens de gemeente
voorgestelt. Wat esser uyt gevolcht? Dát beelt werde bij elceenen [10v] begect ende
bespottet ende dít gelooft ende geprezen, waerop Polycletus hemluyden aldus
antwoorde: ‘Mer 'tgene, dat gi dus berispt ende bespottet, es naer uluyder wille,
zinnen ende gebieden gemaect. Ende 't ander, dat giluyden met zulken verwonderen
anziet, hebbe ic naer mijn zelfs vernuft ende const gewracht!’.
Petronius Arbiter brengt in zijn Satiricis eenen geschicten poëet voren, dien hi
Eumolpum nomt, dewelke van de gemeente (dien hi zine poëziën mit een zonderlinge
conste tevoren zong) telcken of mit stenen geworpen of geslagen werde, daer andere
(mit wat ongeschicts aen de baen comende) grotelix werden gelooft ende geprezen,
waermede hi even 't voorgaende heeft willen te kennen geven.
Dit ende diergelijx staet hem die wat goets voorgenomen heeft te maken, uyt het
zotte oordeel van de zinneloze gemeente te verwachten.
Die hem nu aen haerluyder oordeel wilt stoten, es geraedsaemste zijne moeyten
te sparen ende zijnen tijt elders te besteden. Voor zo vele mi aengaet, [ic] en hebbe
noit zwaricheit in zodanich lichtvaerdich oordeel gemaect. Ende 't en waer zake dat
eenige hemzelfs wijsmakende wel ervaren te wezen in zodanige conste - die zi
t'onrecht Retorijcke nommen - van mijne beuzelkens een quaet vooroordeel hadden
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mij overgestelden Franciscaender ofte Graeumonic [11r] uyt te geven. Want ic
dezelve niet dan voor mijn eygen genouchte en hebbe gemaect, ende omme mij
zelven in onze Nederduytsche poëzie ende de rijcmakinge van onze moeders tale
wat te ouffenen. Als daertue alleenlicken gebruict hebbende den cleynen tijt die mi
boven de bedieninge van het ampt (daertoe ic ten dienste van deze mine geboortige
stad Leyden geropen zi) ende de verzorginge eerst van mijne vrunden ende naderhant
van mijne eygen [saecken] ende huyssaecken es over schietende. Den tijt, zegge ic,
die bij andere of mit de herbergen te bezoucken, of mit droncken drincken, of mit
spelen, tuysschen of gelijcke ontucht te bedriven, ofte ten minsten mit ledich gaen
ende straetslijpen verquist ende overgebracht wert.
Zo hebben mij dan zulcker lieden berispingen ende straffen een waen innegebracht,
dat ic hierinne beter gevordert ende gewracht hadde dan ic zelver wel wiste ende mi
zoude connen hebben laten voorstaen. Niet dat ic tot zulcke verwaentheit zi gecomen
van dat men hierinne niet strafbaers en zouden connen vinden, 'twelc ic wel
verzeeckert bin, mer vertrouwe mi des gewisselicken, dat alhier ten minsten yet zal
werden gevonden, uwen ogen welgevallicken ende behaechlicken zijnde. 'tWelcke
indien ic [het] verwerve, zal ic minen arbeyt wel besteet ende genuuchzaem vergolden
achten. Want, gelijc als Antimachus Clarius, lezende een groot deel van zijne
gemaecte poëziën (eylas tot deze onze tiden toe niet [11v] overgebleven zijnde) de
gemeente, die hi hadde doen t'samenroupen te voren, ende ziende dat zi alle gelijc,
als weynich zoeticheit of smaec daerinne vindende, van hem liepen, alleenlicken
behalven de philosooph Plato die hem bi bleef, zeyde: ‘Ic zal evenwel mit mijn lezen
voortgaen, want alleen Plato mi zo veel es als de gantsche gemeente’; zo achte ic
ooc het oordeel ende goetduncken van de minste onder den uwen veel meerder dan
alle de berispingen ende calaengen der vermeynde Rethrozinen (zo zij hem nommen)
of afgebastaerde poëten die, hoewel 'tgene zi handelen eygentlicken niet en es dan
poëzie, 'tzelve ende 'tgene dat zi doen onder de naem van rethorycque (daermede het
nochtans in 't alderminste poinct niet overeen en comt) de gemeente willen voorstellen,
ende, omme haren blaeuwen ende ontleenden naem van Retorica te behouden, hem
niet en schamen te verzieren de poëzie ende rethorycque éne conste te wezen,
onaengezien 't groot verschil tusschen beyden zijnde ende de verscheidenheit van
tiden, dat die gevonden ende voortsgecomen zijn geweest.
Alzo men claerlicken bevint dat de poëzie (zijnde onder alle andere consten
d'alderedelste ende beste) bi tijden van de Hebreen al in gebruic geweest zi, als aen
Mozei ende Davide mach bliken, die deur den heyligen geest geleyt zijnde, deze zijn
psalmen ende die eenige lofzangen poëtelicken gezongen hebben; mer wert bij enige
geacht onder de Grieken bij Orpheo gevonden [te zijn] ende [12r] bi Homero, geleeft
hebbende omtrent honderttzestich jaren voor 't stichten van Romen (die bij de
achtalfhondert jaren voor Godes geboorte aengeleyt werde), miteenen bij Hesiodo
vermeerdert ende gebetert ende in den jare vijfhonderttien - te tellen als voren - tot
den Latijnen overgecomen te zijn. In welcke conste Livius Andronicus eerst heeft
begonnen te scrijven, ten tijde als Appius Claudius ende Marcus Tutidanus Burg.
M.M. waren, van welcken tijt aen dezelve conste van poëzie bij den Romeynen in
groter eeren, waerden ende achtingen es geweest. Ja, zozeer ooc, dat verscheyden
poëten, zijnde van geenen afcomste med allen, alleenlicken deur haer consten tot
zonderlinge kennisse en vruntschappe van Burg. M.M. ende naderhant van den
keyzeren geraect ende tot grote staten opgetrocken zijn geweest. Mer dat de
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race, Thizia den Cilicienser ende Gorgia Leontino vermeerdert es. In welcke conste
Demostenes bij den Grieken wel d'alderuytnemenste ende welsprekenste geweest
es.
Nu zo esset onwedersprekelicken warachtich dat, zijnde de poëzie binnen Romen
alreets, zo gezeyt es, in groter eeren ende waerden, de conste van rhetorica uyter stad
verdreven, verjaecht ende genouch gebannen es geweest, daer van ic tot bevestenisse
hier twee plaetsen voer hebbe te verhalen, uyt Agellio [12v] genomen, die zulx zijn:
Zijnde C. Fannius Strabo ende M. Valerius Messala Burg.m.m., 'twelc was in den
jare 517, es een Raedsgebod over de philosophen en de Latijnsche retorizijns
uytgegaen. M. Pomponius, pretor, heeft den Raed vertoont datter woorden gerezen
waren van den philosophen en de rhetorizijns, waerop aldus gestemmet ende besloten
es: dat M. Pomponius, pretor, verzorgen ende benaerstigen zouden (zoe hij onder
zinen eed ten oorbaer van de gemene zaeke goet ende raedzaem bevont), deze te
Romen niet langer te wezen. Eenige jaren naer 'tzelve raedsgebod, ongevaerlicken
in den jare 662, hebben Domitius Ænobarbus ende L. Lucinius Crassus, censeurs,
tot onderdruckinge van de Latijnsche rhetori zijns aldusdanigen gebod laeten uytgaen:
Ons es te kennen gegeven datter eenige zijn die een nieuwe maniere van
discipline of tuchtinge innegestelt hebben, tot dewelcke de jeucht ter
scholen comt, hemzelven de naem gegeven hebbende van Latijnsche
rhetorizijns, alwaer de jongelingen gantsche dagen geduyrlicken bliven.
Onze voorouderen hebben innegestelt wat ende waer zi haer kinderen
wilden geleert te werden. Deze niewicheit, jegens de gewoonte ende het
oude gebruic opgecomen, en es ons niet behaechlic, noch dunct ons niet
recht te wezen. Daeromme heeft [het] ons goet gedocht hem die zulcke
scholen ophouden ende hem die daer gewoon zijn te gaen, onze
goetduncken te kennen te geven, als: ons niet behagende.
Dusverre Agellius, welcke woort ‘niet behagende’, volgende 't gebruic van dier tijt,
een crachte-[13r]lick verbod mit hem brocht. Ende es eyntelicken de warachtige
conste van retorijcken binnen Romen eerst gecomen ende in achtinge begonst te
wezen, etlicke jaren voor de tijden van den alderwelspreeckensten M. Tullius Cicero,
geleeft hebbende omtrent zevenhondert jaren naer 't stichten van Romen, dewelcke
(al was hij in dezelve conste zoe wonderbaerlicken uytnemende ende geacht) ooc
mitterdaet geweest zij de zoetvloeyende fonteyne der Latijnscher sprake; evenwel
een quaet poeet gehouden werde, in der vougen dat hem eenige niet en hebben ontsien
mit zijn versen te spotten ende onder andere mit dit: ‘O fortunatam natam me Consule
Romam’. Of zij nu hierinne recht of onrecht gehad hebben, zi verre van mij te
oordelen. Want dit bi mi tot geen ander eynde en wert gestelt dan omme alleenlicken
te bewijzen ende elceenen blijcbaer te maken, dat dezelve consten niet één, mer wijt
van den anderen verschillende zijn.
Ende schijnt ooc wel dat [het] onze voorvaderen, die hem mit de vermeynde
rethorycque bemoeyt ende daerinne haer ouffe ninge gehad hebben, niet gehelicken
onbekent en was heurluyder conste de poëzie geheel naerbestaende te zijn ende mitte
rethorycque weynich gemeenschappe te hebben. Uytdien dat zekere jaren geleden,
als alle de Hollandsche cameren binnen der stad van Dordrecht naer de gewoonte
van dier tijt op 't Landjuweel vergadert waren ende dat de huysvrouwe van één van
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Demostenes, noch Cicero, noch Quintilianus, noch Hortensius, noch van eenigen
anderen vermaerden orateur ofte retorizien, mer Menander, 'twelc een out
comediescrijver ende zulx een poeet es geweest.
De verssen dan die ic in den jegenwoordigen Franciscaender gebruyct hebbe, zijn
Alexandrins (zoe die bi de Francoyzen werden genomt) ende bestaen van zes voeten
of twaelf sillaben, hebbende haren val, rustinge, steunsel of ademverhalinge naer de
derde voet, 'twelc de zeste sillabe es; dewelcke ic onder den anderen verdeelt of
geschakiert hebbe met masculins (opte laetste sillabe rijmende) ende mit feminins
(rijmende opte naestlaetste of vóórnaestlaetste).
Zo nu, als ic hope, de jegenwoordige mijne eerste vruchten U.L. eenich-[13v]sins
connen behagen, zal mi des een prickel zijn omme mij dagelicx in de conste van
poëziën (daerinne ic mi noch jong ende onervaren kenne, als dezelve noch geen twee
jaren gebruict hebbende, zulx ende in der vugen wij dezelve nu ter tijt gesamentlicken
gebruycken, te weten op een zekere mate ende yegelycke sillabe op zijn juyste
gewichte comende) meerder ende meerder te ouffenen ende U.L. mijn andere begonste
wercken, als christelicke of geestelicke poëziën, psalmen, oden, sonnetten,
grafgedichten, epigrammen ende liefden, geen maechdenoren schadelicken noch
schandelicken zijnde, mitten eersten mede deelachtich te maeken; zo lange tot mij
de vlerken beter gewassen zullen zijn omme naer hoger ende groter zaken te connen
ende derren vliegen, ende uluyden de oude spelen, tragediën ende comediën, in ons
moeders sprake mede te duen zien ende horen.
Vaert wel!

Tekstverklaring
fol. 9 recto
nieuwe universiteyt:

de stichtingsdatum (dies natalis) van de
Leidse universiteit is 8 februari 1575. De
term ‘nieuwe universiteyt’ is wellicht
ontleend aan Dousa. Op de titelpagina
van Dousa's Nova Poemata (met Van
Hout als uitgever) in 1575, vindt men: ‘In
nova Academia nostra Lugdunensi’.
Hetzelfde op de titelpagina van de tweede
druk uit 1576.

slechticheit:

domheid, simpelheid

botticheit:

botheid

zodane:

zodanige

hare ... wezen:

dat hun geschriften ... zijn

goet prijslic ende geduyrich:

goed, lofwaardig en duurzaam

ende dat:

en omdat
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van hem:

lees: door de meeste menichte

rechts of:

net alsof

waer:

(conjunctief) zou zijn
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over etlijcke hondert jaren:

van vele honderden jaren geleden

abelheyden:

bekwaamheden

vrije consten:

grammatica, retorica, dialectica, meet-,
reken-, sterrenkunde en muziek

gelooflicken:

geloofwaardig

zulx:

zo iets

puyre zotticheit:

nog ergere dwaasheid

enckele:

alleen maar

naerdien:

aangezien

vande oude schriften:

van de antieke geschriften

leechlicken:

gemakkelijk

als:

toen

ende die:

namelijk die (‘die’ is hier een enclytische
vorm, lees: ‘dat namelijk die gemeente
die de poë ziën ...’)

uytnemende constige geleerde:

uitstekende, knappe en geleerde

fol. 9 verso
deur het dagelixe ... gehoor:

dagelijks

onze tijt dat:

onze tijd waarin

datter zo zelden:

met het gevolg dat zo zelden

hem de zelve schamen:

namelijk: voor de Nederlandse taal

haer ... arbeydende:

hoewel ze hun leven lang zwoegen

ende hem bemoeyende:

namelijk als ze zich erop toe zouden
leggen

gevloden:

gemeden

mit ... geschiedenissen:

aan de hand van enkele historische
anekdotes uit de Oudheid

Phocion:

Atheens veldheer, politicus en redenaar
(402/1-322/1 v.Chr.)

... hebbende ...eene oratie...:

die een toespraak hield

dewelcke:

slaat op: eene oratie
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fol. 10 recto
van hem:

(slaat op) de gemeente van Athene

zulx ... angenomen:

dan ook ... ontvangen

onwetende:

onbewust

als hem ... verzekerende:

omdat hij zijn vrienden er grondig van
wilde overtuigen

Hippomachus:

wordt vermeld in de Variae historiae 14.7
van de in het Grieks schrijvende
Romeinse auteur Claudius Aelianus

omme ... prouven:

om hem een proeve van zijn kunnen te
laten geven

wijt:

ver

zijn consthalven:

vanwege zijn beheersing van de kunst

Polycletus:

zoals Hippomachus eveneens genoemd
door Aelianus o.c. 14.8

zonderling:

bijzonder

teffens:

tegelijkertijd
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het ene:

het ene beeld

twelc ... zijn:

dat hij telkens wanneer iemand daarop
iets aan te merken had, veranderde naar
diens believen om hem daarin tegemoet
te komen

de wercken ... zijnde:

toen de beelden allebei gereed waren

tseffens:

tegelijkertijd

voorgestelt:

ter beoordeling voorgelegd

Dát beeld:

het ene beeld

fol. 10 verso
begect:

synoniem van: bespottet

dít:

het andere beeld

Petronius Arbiter:

Romeins auteur onder keizer Nero, zijn
bekendste werk is Satirae (ook wel het
Satiricon getiteld)

Eumolpum:

blijkens Satirae 90 is de dichter
Eumolpus het gewend dat men hem met
stenen gooit, telkens als ‘godentaal’ (in
plaats van mensentaal) zijn mond verlaat.
Zie ook de inleiding

tevoren zong:

voordroeg

waermede ... geven:

anders dan Van Hout hier stelt, was
Petronius juist van mening dat de poëzie
van Eumolpus bespottelijk ouderwets was
(Rose 1967, 378-379 noot 120)

stoten:

ergeren

es geraedsaemste:

is het het meest aan te raden

en hebbe ... gemaect:

ik heb me nooit druk gemaakt over

ten waer zake:

als het niet zo was

een quaet vooroordeel:

een slechte kritiek

overgestelden:

vertaalde

Franciscaender:

de Franciscanus van George Buchanan
(zie Cahier 1, 1990, p. 5-7)
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genouchte:

genoegen

rijckmakinge:

verrijking

als daer tue ... hebbende:

waarvoor ik alleen gebruikt heb

bedieninge van het ambt:

het uitoefenen van mijn ambt

daer toe ic ... geropen zi:

waartoe ik ben benoemd

deze mine geboortige stad:

mijn geboortestad (namelijk Leiden)

verzorginge ... huyssaecken:

dienstverlening aan mijn vrienden en de
zorg voor mijn privé-aangelegenheden
en mijn familie

droncken drincken:

zich bezatten

tuysschen:

dobbelen

gelijcke ontucht:

dergelijke losbandigheid

ledich gaen:

niksen

straetslijpen:

op straat rondhangen

overgebracht:

doorgebracht

gewracht:

gepresteerd
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niet strafbaers:

niets verkeerds

twelcke ... achten:

waardoor ik ... mijn arbeid wel besteed
zal achten

genuuchzaem:

voldoende

Antimachus Clarius:

Antimachus van Colofon was een Grieks
episch dichter, leefde rond 400 v.Chr.;
Plato's bewondering voor vermoedelijk
zijn Thebaïs wordt door Cicero (Brutus
51, 191) vermeld op grond van een
uitspraak van Demosthenes

lezende ... de gemeente:

die aan de burgerij ... voorlas

zijne gemaecte poëzïen:

de door hem gemaakte gedichten

fol. 11 verso
als ... vindende:

omdat ze daar weinig plezier of genoegen
in vonden

calaengen:

beschuldigingen

afgebastaerde Poëten:

bastaard-dichters

de gemeente ... wezen:

van deze bijzin is ‘afgebastaerde Poëten’
het onderwerp

blaeuwen:

onbetekenende

ene conste:

dezelfde kunst

onaengezien:

voorbijgaand aan

alzomen claerlicken bevint:

hoewel men duidelijk kan vaststellen

deze zijn psalmen:

lees: David zijn psalmen

die eenige lofzangen:

(lees) Mozes enkele lofzangen (zie voor
deze liederen, Exodus 15:1-19;
Deuternonomium 32:1-44)

poëtelicken:

slaat mogelijk op het quantitatieve
karakter van de bijbelse poëzie
(vergelijkbaar met de poëzie van de
Klassieke Oudheid, waarin de duur van
de lettergreep het belangrijkste
vormgevingsprincipe was). Grieks-Joodse
dichters hadden die idee gelanceerd en
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de kerkvaders hadden die overgenomen
(Kassenaar 1986, 27)
bij Orpheo:

door Orfeus (de beroemde mythische
zanger uit Thracië)

fol. 12 recto
achtalfhondert jaren:

zevenhonderdvijftig jaar

aengeleyt:

gesticht

mit eenen:

direct

bij Hesiodo:

door Hesiodus (de oude Griekse dichter
uit ca. 700 v. Chr.)

inden Jaren vijfhondert tien:

510 jaar na het stichten van Rome, dit is
in 240 v. Chr.

Livius Andronicus:

Romeins dichter (ca.285-204 v. Chr.),
vertaler van de Odysseia)

Appius Claudius:

bedoeld is C. Claudius Centho, Romeins
consul in 240 v.Chr.
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Marcus Tutidanus:

bedoeld is M. Sempronius Tuditanus,
Romeins consul in 240 v.Chr.

Burg.m.m.:

afkoring voor burgemeesters, vertaling
van ‘consules’

Empedocles:

Grieks filosoof, arts en redenaar; leefde
in de vijfde eeuw v.Chr.

driehondert ende een jaer:

301 jaar na het stichten van Rome; dit is
449 v.Chr.

Corace en Tizia:

beide Sicilaanse redenaars, Corax en
Tisias worden door Cicero op het gezag
van Aristoteles (Brutus 12, 46) genoemd
als de eerste theoretici van de retorica

den Cilicienser:

Dat Tisias afkomstig zou zijn uit de
provincie Cilicia in Klein-Azië heeft Van
Hout uit een ons onbekende bron

Gorgia Leontino:

de Griekse sofist Gorgias, afkomstig uit
Leontinoi op Sicilië en beroemd door
Plato's gelijknamige dialoog

nu ... warachtich:

maar het is absoluut waar

genough verbannen:

totaal verbannen

Agellius:

Aulus Gellius (2e eeuw n.Chr.), auteur
van de Noctes Atticae

fol. 12 verso
C. Fannius Strabo:

Romeins consul in 161 v.Chr.

M. Valerius Messala:

Romeins consul in 161 v.Chr.

in den jare 517:

in 233 v.Chr.

M. Pomponius, pretor:

Pomponius was ‘praetor’ (hoogste
ambtenaar, belast met rechtspraak) in 167
v.Chr.

den Raed vertoont:

in de Senaat aan de orde gesteld

ten oorbaer ... zaeke:

tot nut van het algemeen belang

ongevaerlicken:

ongeveer

in den jare 662:

dat is in 88 v.Chr.

Jan van Hout, Tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe universiteyt der stad Leyden ouffenende zyn in de Latynsche
of Neder-duytsche poëziën

Domitius Ænobarbus:

Domitius Ahenobarbus was censor in 92
v.Chr.

L. Lucinius Crassus:

censor in 92 v.Chr.

discipline:

onderwijs

gantsche dagen geduyrlicken:

gedurende hele dagen

wat ende waer ... werden:

wat zij wilden, dat hun kinderen geleerd
werd en waar

noch dunct ons ... te wezen:

en wij zijn van mening, dat het niet goed
is

ophouden:

houden

als ons ...:

namelijk ons ...

fol. 13r
warachtige:

echte

zeven hondert jaar:

700 jaar na het stichten van Rome, dat is
in 50 v.Chr.

dewelcke:

namelijk: Cicero

een quaet Poëet:

een niet zo best dichter
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79

O fortunatam natam ...:

O gelukkig Rome, geboren tijdens mijn
consulaat! (namelijk toen
samenzweringen tegen de Staat werden
ontmaskerd); gegeven als voorbeeld van
slechte stijl (tweemaal ‘natam’ op elkaar)
door Quintilianus in Institutio Oratoria
IX, iv, 41

dat onze voorvaderen:

lees: dat het onze voorvaderen

de poëzie ... te zijn:

identiek was aan de poëzie

gemeenschappe:

gemeenschappelijks

't Landjuweel:

De Leidse Witte Acoleyen namen in 1548
deel aan een rederijkerswedstrijd,
georganiseerd door de Fonteynisten uit
Dordrecht

gemeender hand:

samen

Quintilianus:

Marcus Fabius Quintilianus (35-ca.96
n.Chr.), doceerde met groot succes
retorica te Rome

Hortensius:

(114-50 v.Chr.) grootste Romeinse
redenaar vóór Cicero

Menander:

Grieks blijspeldichter (342-291 v.Chr)
(aangezien deze dichter toen praktisch
onbekend was, suggereert deze
naamgeving humanistische eruditie bij
sommige rederijkers)

val, rustinge, steunsel:

cesuur

ademverhalinge:

adempauze

masculins:

mannelijk of staand

feminins:

vrouwelijk of slepend

opte ... vóórnaestlaetste:

glijdend rijm

fol. 13v
op een zekere mate:

met een vast metrum

ende yegelicke ... comende:

waarbij namelijk elke lettergreep
afzonderlijk zijn precieze waarde krijgt
(Kassenaar 1986, pp.78-79)
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christelicke ... poëziën:

religieuze gedichten, zoals hymnen (b.v.
de Lofzang opt ontset van Leyden) en
cantica

psalmen:

psalmberijmingen (Van Hout berijmde
psalm 139. Deze berust in handschrift in
GA L, Bibliotheek 7000/14 Jan van Hout;
voor de transcriptie, zie Prinsen 1929, p.
253-255)

liefden:

liefdesgedichten; de term is verder
onbekend in het Nederlands (in navolging
van de Amores van Ovidius, schreven de
Pléiadedichters Amours, b.v. P. de
Ronsard, J. A. de Baïf en O. de Magny)

de oude spelen:

spelen uit de Oudheid

derren:

durven

tragediën ende comediën:

Van Hout beschouwde kennelijk alles wat
hij tot dan toe had geschreven, als
vingeroefeningen ter voorbereiding op de
vertaling en bewerking van stukken uit
de Klassieke Oudheid
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